
 

 

 

 

 المراكز الجامعية للتطوير 

 جامعة الزقازيق –المهني  

  

  
 
 
 



 

 

 

 

   
  

  بجامعه الزقازيق هن  لمراكز الجامعية للتطوير الما
  

  

 مقدمة : 
  

 اىلوع لمش  جامعة الزقازيق و الجامعة االمريكية بالقاهرة حيث يهدف ا بي   اكة لش  هو نموذج ل هن  وع المراكز الجامعية للتطوير الممش  

  :  ىه المختلفة و هن  مراكز لتقديم خدمات التطوير الم سيس ثالثةأت

 تدريبات تنمية المهارات :   -1

 (اكتشاف الذات / مهارات القيادة  / العمل داخل فريق / مهارات التواصل مهارات العرض )  ىه مهارات التوظيف و •

يةاللغة  • ز    االنجلي 

 ريادة االعمال   •

 صصة :  ختدريبات فنية مت -2

وعاتدارة الا •   مشر

 مراقبة الجودة   •

 كتابة التقارير الفنية   •

 المبيعات   •

 خدمة العمالء  •

 :  هن  خدمات االرشاد الم -3

ةكتابة ال  )ورش عمل حول موضوعات  • ن فرص عمل .... ع/ البحث   هنز طيط المخمهارات المقابله الشخصية / الت / الذاتية  سي 

  (الخ 

ه/ نقد  المهنز ار صنع القر )المشورة الفنية الفردية  •    (كاة لمقابلة فردية ..... الخا الذاتية / مح السي 

 الفرص الوظيفية   -4

 قيات و معارض التوظيف  تمل •

 اعالنات عن فرص عمل   •

كاتتدريبات داخل المصانع و ا •  لشر

 :  كالتاىل  و تعمل الثالثة مراكز بصورة متكاملة من خالل قيام  كل مركز بتقديم هذه الخدمات لمجموعة من الكليات

 رئاسة الجامعة:  المهن  بمبن  مركز التطوير  -1

ز كلية  -               كلية اآلداب   - بية الرياضية بني     الير

بيةكلية  -                             كلية الزراعة    -  الرياضية بنات  الير

   كلية الحقوق  -
 

 بكلية الهندسة:  المهن  التطوير  مركز  -2

 كلية العلوم   -             كلية الهندسة    -

 كلية التكنولوجيا والتنمية    - كلية الحاسبات و المعلومات   -

ىكلية الطب  -  كلية علوم ذوي ا لعاقة   -              البشر

 كلية الصيدلة  - كلية طب جراحة الفم وا لسنان   -
 

 بكلية التجارة:  هن  مركز التطوير الم -3

بيةكلية   -                   كلية التجارة  -    الير

  كلية التربية النوعية  -             كلية التمريض  -



 

 

 

ة إنجازات المراكز خالل                                                                        : 2019سبتمتر  من يناير إىل الفتر
 

    (كلية التجارة    –كلية الهندسة    –رئاسه الجامعه  بمبنز  ) المهنز مراكز للتطوير  3تأسيس عدد  •

الذاتية  وإجراء مقابالت فردية  سي  عن الوظائف المتاحة واستقبال الالعالن فرد من فريق العمل بالمراكز الثالثة من خالل ا 18اختيار  •

 معهم . 

 األشخاص دمجللطالب عن مفهوم  هنز المورش عمل تدريبية لفريق العمل بالمراكز الثالثة عن كيفية تقديم خدمات التطوير  3عدد  يذ تنف •

 . ذوي االعاقة  

 بيان بما تم إنجازه من دورات تدريبية :  يىلطالب/ طالبة بجامعة الزقازيق وفيما  2911تقديم خدمات التدريب لعدد   •

 طالب تم تدريبهم عل مهارات التوظيف    1225 •

يةطالب اجتازوا دورات اللغة  749 • ز    اإلنجلي 

 بهم عل إدارة الجودة  طالب تم تدري   40 •

وعاتطالب تم تدريبهم عل إدارة ال 118 •   مشر

 ريادة االعمال  عىلتدريبيهم  مطالب ت 571 •

  Technical Coursesطالب تم تدريبيهم عىل  208 •
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

ة من يناير   الفتر
 
 2019حنر سبتمتر  الدورات التدريبية النر تمت بالمركز الجامىع للتطوير المهن  ) المركز العام ( ف

  

 اسم الدورة   بي   عدد المتدر  الذكور   اإلناثعدد 

 مهارات التوظيف  24  11  13 

 مهارات التوظيف  28  8  20 

 مهارات التوظيف  26  13  13 

 مهارات التوظيف  25  13  12 

 مهارات التوظيف  25  10  15 

 مهارات التوظيف  25  11  14 

 ت التوظيف مهارا 24  9  15 

 مهارات التوظيف  26  11  15 

 مهارات التوظيف  23  10  13 

 مهارات التوظيف  26  6  20 

 مهارات التوظيف  25  13  12 

 ريادة االعمال   30  15  15 

يةاللغة  17  7  10  ز   اإلنجلي 

 مهارات التوظيف  26 11 15

 مهارات التوظيف  25 11 14

 توظيف مهارات ال 26 12 14

 ريادة االعمال   27 14 13

 ريادة االعمال   25 8 17

 ريادة االعمال   25 8 17

 ريادة االعمال   26 8 18

 ريادة االعمال   27 4 23

 ريادة االعمال   27 5 22

 خدمة عمالء 26 6 20



 

 

يةاللغة  134 15 119 ز   اإلنجلي 

يةاللغة  51 7 44 ز   اإلنجلي 

 خدمة عمالء 26 3 23

 ادارة مبيعات 26 4 22

 ادارة مبيعات 26 3 23

22 5 72  ريادة االعمال   

 ريادة االعمال   28 3 25

 االجماىل 902     

  

  

  

 

  

  

  

  

  



 

 

 

  



 

 

ة  (مركز كلية الهندسة) هن  الم للتطوير  مىعالجا تمت بالمركز  النر الدورات التدريبية    الفتر
 
  2019 سبتمتر  حنر من يناير ف

  

 اسم الدورة التدريبية ي   عدد المتدرب الذكور االناثعدد 

 مهارات التوظيف  26  18  8 

 مهارات التوظيف  28  15  13 

 مهارات التوظيف  22  14  8 

 مهارات التوظيف  24  13  11 

 مهارات التوظيف  26  15  11 

 مهارات التوظيف  27  15  12 

 مهارات التوظيف  26  13  13 

 مهارات التوظيف  26  8  18 

 مهارات التوظيف  26  13  13 

 مهارات التوظيف  26  14  12 

 مهارات التوظيف  25  9  16 

 مهارات التوظيف  25  

 مهارات التوظيف  25  

 مهارات التوظيف  24  

 مهارات التوظيف  23  

 مهارات التوظيف  23  

 مهارات التوظيف  23  

 مهارات التوظيف  31  

 وعات إدارة المشر  24  23  1 

 وعاتإدارة المشر  22  22  0 

 وعاتإدارة المشر  25  16  9 

 وعاتإدارة المشر  22  19  3 

 وعاتإدارة المشر  25  

 مراقبة الجودة  18  18  0 

 مراقبة الجودة  22  

 ريادة االعمال   23  20  3 

 ريادة االعمال   23  

 يادة االعمال  ر  23  

 ريادة االعمال   26  

 ريادة االعمال  23 9 14

 ريادة االعمال  26 15 11



 

 

 

يةاللغة  23  15  8  ز   االنجلي 

يةاللغة  21  13  8  ز   االنجلي 

يةاللغة  23  11  12  ز   االنجلي 

يةاللغة  22   ز   االنجلي 

يةاللغة  30   ز   االنجلي 

يةاللغة  26   ز   االنجلي 

يةاللغة  31   ز   االنجلي 

يةاللغة  33   ز   االنجلي 

    
  

967 
 

 االجماىل

 

 
 

  



 

 

ة  (مركز كلية التجارةهن  )الم للتطوير امىع الج تمت بالمركز  لنر الدورات التدريبية ا  الفتر
 
 2019 حنر سبتمتر من يناير ف

 

 اسم الدورة التدريبية ي   عدد المتدرب الذكور االناثعدد 

 مهارات التوظيف  25  10  15 

 مهارات التوظيف  26  10  16 

 مهارات التوظيف  27  13  14 

 مهارات التوظيف  26  13  13 

 مهارات التوظيف  26  15  11 

 مهارات التوظيف  27  13  14 

 مهارات التوظيف  26  14  12 

 مهارات التوظيف  26  13  13 

 مهارات التوظيف  25  12  13 

 مهارات التوظيف  26  10  16 

 مهارات التوظيف  25  12  13 

 مهارات التوظيف  26  13  13 

 مهارات التوظيف  26 13 13

 مهارات التوظيف  26 12 14

 مهارات التوظيف  26 12 14

 مهارات التوظيف  26 11 15

 ريادة االعمال  26  18  8

 ريادة االعمال  29 15 14

 ريادة االعمال  24 13 11

 ريادة االعمال  26 14 12

 ريادة االعمال  25 11 14

 ريادة االعمال  26 9 17

 ريادة االعمال  27 15 12

 ريادة االعمال  26 12 14

 ريادة االعمال  28 14 14

 ريادة االعمال  26 10 18

يةاللغة  25  12  13  ز   اإلنجلي 

يةاللغة  26  10  16  ز   اإلنجلي 

يةاللغة  25  12  13  ز   اإلنجلي 

يةاللغة  26  13  13  ز   اإلنجلي 



 

 

 

يةاللغة  30 10 20 ز   اإلنجلي 

يةاللغة  28 5 13 ز   اإلنجلي 

يةاللغة  30 9 21 ز   اإلنجلي 

يةاللغة  26 4 22 ز   اإلنجلي 

يةاللغة  33 9 24 ز   اإلنجلي 

يةاللغة  24 2 22 ز   اإلنجلي 

يةاللغة  29 5 24 ز   اإلنجلي 

يةاللغة  29 4 25 ز   اإلنجلي 

 خدمة عمالء 26 13 13

 مبيعات 26 10 16

 بيعاتم 26 13 13

 اإلجماىل 1087    

 

 

  ٍ  



 

 

 

كات    المصانع والش 
 
 خدمات التدريب الميدان   ف

 

كة م كة اسم الش  التخصصات  موقع الش 
 المطلوبة

األعداد 
 المطلوبة

مصنع أبو الدهب للمالبس  1
 الجاهزة

ميت  -ميت أبو خالد 
 الدقهلية -غمر 

 

 زراعة-تربية نوعية 

 
20 

 

 مرميت غ الدقهلية للدواجن 2

 
 -طب بيطري 

 زراعة

 

20 

 

وجت 3  بير

 
 -التجمع الخامس 

 القاهرة

 

 هندسة

 
20 

 

المرصية الدولية  -غازتك  4
 لتكنولوجيا الغاز

 

 -التجمع الخامس 
 القاهرة

 

 هندسة

 
20 

 

كة مرص للصيانة  5  EMC -شر

 
 -التجمع الخامس 

 القاهرة

 

 تخصصات مختلفة

 
10 

 

6 EPHH -  ول المرصية كة البير شر
 الصينية لتصنيع أجهزة الحفر

 

 القاهرة -المعادي 

 
 تخصصات مختلفة

 

5 

 

وبات 7 كة االهرام للمشر  شر

 
 -أبو حماد  -العزازي 

قية  الشر

 

 -هندسة زراعية 
 علوم أغذية

 

2 

 

 ارما للصناعات الغذائية 8

 
 -العاشر من رمضان 
 المنطقة الصناعية

 

تخصصات 
 زراعة-مختلفة

 

20 

 

 للغات مدرسة األوائل 9

 
الزقازيق اول طريق 

 ابوحماد

 

 تربية نوعية -تربية 

 
10 

 

برج عىل زك اما  مدرسة عىلي زكي  10
 المحافظة

 انتظار رد  
ز
ف

 المدرسة
 انتظار رد   الزقازيق مدرسة القديس يوسف 11

ز
ف

 المدرسة
 انتظار رد   الزقازيق مدرسة نوتردام 12

ز
ف

 المدرسة



 

 

 

فاقوس  منية المكرم مدارس المنصور 13
قية  شر

 60 تربية نوعية -تربية 

كة الوطنية لصناعة  14 الشر
 البطاريات

 30 هندسة التل الكبي  

15 EGEMAC ي ماك  11 هندسة القاهرة -المطرية  إيج 

16 CADCAMCIM Engineering 
Solutions Experts 

  هندسة مدينة نرص

17 2 B Computer  هندسة  
عاشر من رمضان ال المصرية الكندية للكرتون 18

 طريق الروبيكي 
 4 زراعة-حقوق 

 -الرحاب للمشروعات والتجارة  19
 مشاتل الشرقية

 30 زراعة الزقازيق

ز  موقع صدى البلد اإلخباري 20  30 اداب المهندسي 

 60 اداب الزقازيق مكتبة مصر العامة 21
 30 زراعة دمياط شمال مصر للدواجن 22

 11 زراعة االسماعيلية الشرقية للتنمية العمرانية 23
 20 زراعة الصالحية الجديدة المتولي للصناعات الغذائية 24

زراعة تخصص  طنطا تورزوطنطا م 25
 هندسة زراعة

30 

 

 

  

  

  

 للتواصل مع المركز من خالل صفحة المركز عل فيسبوك 

 بجامعة الزقازيق هن  للتطوير الم المركز الجامىع
  

  

  

  

  

 


