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إطار التوجه العام للدولة لدعم شباب الخريجين بتوفير وظائف الئقة تتوافق مع 

من مشكلة  للحد 2030 احتياجاتهم ومتطلباتهم وفي ضوء الخطة اإلستراتيجية للدولة

وقيادة المحلي واالقليميالبطالة وتأهيل شباب قادر على المنافسة في سوق العمل 

طنطاكعادتها سريعه االستجابة للمساهمة في تحقيق ذلك  

أكتوبر  3في  كليه الزراعه 

ً لخلق فرص عمل  ى ربط سوق العمل بالجامعة وسعيا

الئقة لشباب الخريجين وإتاحة الفرصة أمامهم إلجراء مقابالت شخصية وفرص 

ً تعريف الطالب بالقدرات  ، وأيضا

توفير وكذلك والمهارات التى تتطلبها مختلف مجاالت سوق العمل المحلي واألقليمي 

كليه وبحث سبل التعاون مع ال

 .بالمراكز الموجودة بالكلية وما تقدمه من خدمات 

ومجتمع سوق العمل ، حيث أن الملتقى أصبح يمثل 

من خاللها على المجتمع للتعرف على احتياجاته من 

، األمر الذى ينعكس  كليهال ي

 .ت الدراسية وتحديثها

الملتقى يمثل فى نفس الوقت نافذة للشركات والهيئات والمؤسسات الداعمة للتوظيف 

مما يساهم بشكل فعال فى  ي

 .بناء الثقة بين شباب الخريجين حول دور هذه المؤسسات فى خدمة المجتمع

  جـــامـــعـة طـــنـطـا 
  كـــلـيـة الــزراعـــة
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 -:نبذة عن الملتقى

إطار التوجه العام للدولة لدعم شباب الخريجين بتوفير وظائف الئقة تتوافق مع 

احتياجاتهم ومتطلباتهم وفي ضوء الخطة اإلستراتيجية للدولة

البطالة وتأهيل شباب قادر على المنافسة في سوق العمل 

طنطاكعادتها سريعه االستجابة للمساهمة في تحقيق ذلك  كانت جامعة 

كليه الزراعه  وتوظيف خريجي الخامس لتدريبالملتقى 

ً لخلق فرص عمل ، حيث يهدف الملتقى إل ى ربط سوق العمل بالجامعة وسعيا

الئقة لشباب الخريجين وإتاحة الفرصة أمامهم إلجراء مقابالت شخصية وفرص 

ً تعريف الطالب بالقدرات بالشركات والهيئات المشاركةللتدريب والتأهيل  ، وأيضا

والمهارات التى تتطلبها مختلف مجاالت سوق العمل المحلي واألقليمي 

وبحث سبل التعاون مع ال الختيار ما يناسبها من الخريجين شركاتلل 

بالمراكز الموجودة بالكلية وما تقدمه من خدمات وتعريف الهيئات والشركات 

 -:أهمية الملتقى

ومجتمع سوق العمل ، حيث أن الملتقى أصبح يمثل  كليه الزراعهتوثيق العالقة بين 

من خاللها على المجتمع للتعرف على احتياجاته من  بها الكليهتطل مهمة 

يفي خريجي الالزم توافرها المهارات والقدرات المختلفة

ت الدراسية وتحديثهاعلى جودة التدريس ومحتوى المقررا

الملتقى يمثل فى نفس الوقت نافذة للشركات والهيئات والمؤسسات الداعمة للتوظيف 

يوتأهيل الخريجين للتعريف بنشاطها ودورها المجتمع

بناء الثقة بين شباب الخريجين حول دور هذه المؤسسات فى خدمة المجتمع

 

نبذة عن الملتقى

إطار التوجه العام للدولة لدعم شباب الخريجين بتوفير وظائف الئقة تتوافق مع  في

احتياجاتهم ومتطلباتهم وفي ضوء الخطة اإلستراتيجية للدولة

البطالة وتأهيل شباب قادر على المنافسة في سوق العمل 

كانت جامعة . المستقبل

الملتقى  هاتنظيمب

، حيث يهدف الملتقى إل2021

الئقة لشباب الخريجين وإتاحة الفرصة أمامهم إلجراء مقابالت شخصية وفرص 

للتدريب والتأهيل 

والمهارات التى تتطلبها مختلف مجاالت سوق العمل المحلي واألقليمي 

 جيدةفرص 

وتعريف الهيئات والشركات 

  

أهمية الملتقى

توثيق العالقة بين  .1

مهمة نافذة 

المهارات والقدرات المختلفة

على جودة التدريس ومحتوى المقررا

الملتقى يمثل فى نفس الوقت نافذة للشركات والهيئات والمؤسسات الداعمة للتوظيف  .2

وتأهيل الخريجين للتعريف بنشاطها ودورها المجتمع

بناء الثقة بين شباب الخريجين حول دور هذه المؤسسات فى خدمة المجتمع
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ذات األنشطة المتباينة والهيئات 

خالل الملتقى يساهم بشكل فعال في خلق فرص 

للتعاون بين هذه الهيئات أو الشركات سواء في مجال النشاطات القائمة أو الدخول 

احتياجات سوق العمل من مختلف القدرات 

والمهارات يمثل عنصر دفع هام لتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية سواء من خالل 

 في مختلف التخصصات شركات

تعريف الطالب وشباب الخريجين بطبيعة فرص العمل المتاحة لهم فى سوق العمل 

وفرص التدريب  كليهتوفير فرص عمل لذوي اإلحتياجات الخاصة من خريجى ال

تنظيم ندوات وورش عمل للشركات والهيئات والمؤسسات الكبري الداعمة للملتقى 

للتوعية بمجاالت العمل المختلفة وبمتطلبات 

 .التأهيل والتدريب للطالب للمنافسة في سوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي

تهدف تعريف الخريج ببرامج 

ريادة األعمال وكيفية تسويق ودعم األفكار واإلبتكارات وتنمية المهارات الشخصية 

توفير فرصة للهيئات والشركات والمؤسساتللتعرف على نوعية المهارات والقدرات 

 .بتنميتها لدى الطالب والخرجين منها
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والهيئات عمال ومديري الشركات رجال األمن تالقى عدداً 

خالل الملتقى يساهم بشكل فعال في خلق فرص  كليه الزراعهوالمكملة تحت مظلة 

للتعاون بين هذه الهيئات أو الشركات سواء في مجال النشاطات القائمة أو الدخول 

 .في نشاطات أو مشروعات مشتركة

احتياجات سوق العمل من مختلف القدرات الطالب على الخريجين و

والمهارات يمثل عنصر دفع هام لتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية سواء من خالل 

شركاتوال كليهبرامج التدريب المختلفة التي تقدمها ال

. 

  - :أهداف الملتقى

تعريف الطالب وشباب الخريجين بطبيعة فرص العمل المتاحة لهم فى سوق العمل 

 .وتوفير فرص عمل تتالئم مع قدراتهم والئقة بهم

توفير فرص عمل لذوي اإلحتياجات الخاصة من خريجى ال

 .المهني التي تتالئم مع متطلباتهم

تنظيم ندوات وورش عمل للشركات والهيئات والمؤسسات الكبري الداعمة للملتقى 

للتوعية بمجاالت العمل المختلفة وبمتطلبات  الكليه مجانية للطالب والخريجين

التأهيل والتدريب للطالب للمنافسة في سوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي

تهدف تعريف الخريج ببرامج بالكليه تنظيم ندوات وورش عمل خاصة بالخريجين 

ريادة األعمال وكيفية تسويق ودعم األفكار واإلبتكارات وتنمية المهارات الشخصية 

 .وتطوير الذات

توفير فرصة للهيئات والشركات والمؤسساتللتعرف على نوعية المهارات والقدرات 

بتنميتها لدى الطالب والخرجين منها الكليهوالمعارف التى تقوم 

 

تالقى عدداً  .3

والمكملة تحت مظلة 

للتعاون بين هذه الهيئات أو الشركات سواء في مجال النشاطات القائمة أو الدخول 

في نشاطات أو مشروعات مشتركة

الخريجين ووقوف  .4

والمهارات يمثل عنصر دفع هام لتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية سواء من خالل 

برامج التدريب المختلفة التي تقدمها ال

.الزراعيه

أهداف الملتقى

تعريف الطالب وشباب الخريجين بطبيعة فرص العمل المتاحة لهم فى سوق العمل  .5

وتوفير فرص عمل تتالئم مع قدراتهم والئقة بهم

توفير فرص عمل لذوي اإلحتياجات الخاصة من خريجى ال .6

المهني التي تتالئم مع متطلباتهم

تنظيم ندوات وورش عمل للشركات والهيئات والمؤسسات الكبري الداعمة للملتقى  .7

الكليه مجانية للطالب والخريجينداخل 

التأهيل والتدريب للطالب للمنافسة في سوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي

تنظيم ندوات وورش عمل خاصة بالخريجين  .8

ريادة األعمال وكيفية تسويق ودعم األفكار واإلبتكارات وتنمية المهارات الشخصية 

وتطوير الذات

توفير فرصة للهيئات والشركات والمؤسساتللتعرف على نوعية المهارات والقدرات  .9

والمعارف التى تقوم 
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من خالل توفيرفرصة واسعةللشركات لإلعالنعن 

الكليه باإلضافة للتعرف على المراكزوالخدمات التي تقدمها 
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من خالل توفيرفرصة واسعةللشركات لإلعالنعن  بالكليهربط سوق العمل 

باإلضافة للتعرف على المراكزوالخدمات التي تقدمها  الكليهنشاطها داخل 

  

 .الهيئات المختلفة شركات

انشطه القطاع

هناء عاطف نسيم

شئون خدمة المجتمع الكليه لوكيل   

شريف عبد الونيس جبر   /د.ا  

 

ربط سوق العمل  .10

نشاطها داخل 

  لخدمة ال

شركات .11
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