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 ندوةتقرير 

  والمتوسطة                          جمعية تطوير الصناعات الصغيرة                      جياز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناىية الصغر
 بالدقيمية                                               الصندوق اإلجتماعي لمتنمية سابقاً        
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      مقدمة: 
تحت رعاية السيد أ. د/ محمود المميجي نائب رئيس الجامعة والمشرف عمى كمية اليندسة، 
وريادة السيد أ. د/ إبراىيم القال وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة استضافت 

سابقًا( الصندوق االجتماعي جياز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناىية الصغر )كمية اليندسة 
تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدقيمية حيث تم عقد ندوة تعريفية بالخدمات  وجمعية

، بعنوان: "التوظيف الناجح، وعالقتو بريادة األعمال( التي تقدم من خالليما لشباب الخريجين
 .استيدفت خريجي الكمية وطالب السنة النيائية بياوالتي 

 

  : المحاضرون
 / نبيل شمبي.مد -

      ريادة األعمال بجامعة المنصورة، ومدير دار المستثمر العربي لمبحوثأستاذ )  
 (.جمعية تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطةمستشار  والدراسات االقتصادية،

 م/ محمد الغزالي -
 (المدير التنفيذي لجمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة)

 األستاذ/ وائل حامد -
 ("سابقاً الصندوق االجتماعي "جياز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناىية الصغر )
 

 :الندوة ومكان انعقاد تاريخ وتوقيت
            2012أكتوبر  22االثنين  - 
 الساعة العاشرة والنصف صباحاً  - 

 قاعة أ.د/ رشاد البدراوي. -
 : المشاركون

 .(طالب السنة النيائية بالكمية - الخريجون)
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 المحاور الرئيسية لمندوة:
 والتي تتمخص  ، والتعريف برسالة وحدة متابعة الخريجينالترحيب بالمشاركينأواًل:         

 توطيد العالقات بين الكمية وخريجييا والعمل عمى تنمية عمىالدؤوب العمل  في           
 التي تؤىميم لمواكبةكفاءتيم  من خالل توفير الفرص التدريبية قدراتيم ورفع           

 العمل. سوق التطور السريع في          
                                                        

 عرض ومناقشة البرامج والموضوعات التى تيم الخريجين وتعمل عمى تطويرثانيًا: 
 : مثل مياراتيم الحياتية فى النجاح لمحصول عمى فرصة عمل      
 الجدوىدراسات  (1
باعتباره من أىم العموم اإلدارية لوضع  "ريادة األعمال"  رثقافة العمل الحأىمية  (2

تمام ربح أي مشروع أو منشأة صغيرة، ودراسة السوق  الخطط اإلستراتيجية لنجاح وا 
الُمقام بو المشروع دراسة جيدة إلى جانب وضع خطة لتحقيق الربح وتجاوز جميع 

يجاد الح مول الذكية التي تساعد في حل كافة المشكالت التى المخاطر، وتقديم وا 
 تتعرض ليا المشروعات الصغيرة.

 أبدأ مشروعك (3
 ميارات البحث عن عمل (4
 ميارات اإلدارة الحياتية (5

 لمخريجين لعملثالثًا: الخدمات والتسييالت والقروض التي يقدميا الصندوق اإلجتماعي 
جراءات             الحصول عمييا. وشروط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وا 
 التعريف بجمعية تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأنشطتيا، ودورىا في رابعًا:
 تقديم خدمات الدعم العممى المتخصص عمى أيدى مجموعة من االستشاريين      
 المتخصصين فى كافة المجاالت لشباب الخريجين والطالب وكافة الفئات المجتمعية.     

توضيح حجم الفجوة بين مفيوم التعميم والتعمم.خامسًا:             

 مناقشة مفتوحة بين السادة المحاضرين والمشاركين، والرد عمى االستفسارات.سادسًا:      
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 عمى ىامش الندوة:
ما يمي عمى الحضور:تم توزيع  -   
  استمارة تعارف لقياس االحتياجات التدريبية لدى المشاركين.( 1
( استبيان )أين أنت( ويتضمن المواصفات والميارات التي يبحث عنيا أصحاب األعمال في  2
الخريج.     
( استمارة تقييم الندوة.3  
تم التعرف عمى المجاالت التي يمكن لمسادة المحاضرين التعاون معيم فييا مستقباًل، وذلك  -
  الخاص بالوحدة. من خالل ملء سجل الزيارات   

  
 التوصـيات: 

منتج حقيقي، ومن ثم مشروع صغير ثم إلى تحويميافكار و ألا طويععمي تعمل ضرورة ال( 1  
.ق الربحيتحق  

ثقافة العمل الحر، والتفكير خارج الصندوق، والتخمي عن التفكير       ( التأكيد عمى أىمية 2
النمطي والتقميدي لمحصول عمى فرصة عمل.     

   والمؤسسات الصناعية والجمعيات األىمية لتقديم خدمة الكمية بين تعاون تفاق اإلعداد ال ( 3
من تدريب ودعم أفكار وتقديم الخبرات واالستشارات. الخريجينمتميزة       
.ألىميتيا بالنسبة لمخريجين والمقاءات التأكيد عمى تكرار عقد ىذه الندوات( 4  
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 تقييم الحضور لمندوة:  
 بموضوع الندوة المعمن عنو والمحاور الرئيسية ممتزمون ونوالمحاضر الحضور جيد،  .1

 .المتفق عمييا 

 الندوة بطريقة مبسطة يسيل فيميا عمى جميع مستوياتتم عرض موضـوع  .2

 السادة الحضور.    

 تبين أىمية موضوع الندوة من حيث اإلقبال عمى الحضور وااللتزام بالوقت المحدد .3

 ليا والتجاوب الممحوظ والمناقشة والحوار بين المحاضرين والسادة الحضور.   
 المرفقات: 

اإلعالمية لمندوة عمى: متغطيةنسخة ضوئية ل -  
2112نوفمبر  1( الموقع اإللكتروني لمكمية بتاريخ أ    

2112أكتوبر  22( مجمة رانيا نيوز اإللكترونية بتاريخ ب   

                                                                                  
نمدير وحدة متابعة الخريجي  

يمنى عمي الحضر أ/   

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                           

           

في القالأ.د/ إبراىيم لط                              

                    


