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دراسةةةةمية بجميعة بنميععن يةتياجاج ة قيسةةةة  ي
:يالشةةةةةةةةةعة  ي  يميالق ج عجةمي اكدةدالنبة يعبجة   ة

ج يالنب ي ايثرايعقلةةةةةةةةةة  األدثريالشةةةةةةةةةراة يالنبرجمي
  الاشغج 

ق علمية تحليلية عن إحتياجات سو قام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعمل دراسة 
رئي  جامعة بنها بأن  - على شرررررررررررررررم  الدين /العمل بمحافظة القليوبية وصرررررررررررررررر  الد تور

الجامعة تسرررررررعى منا نشرررررررأتها بصرررررررحة دائمة إلى تطوير وتحديل البرام  والمقررات الدراسرررررررية 
وق العمل سررررلالرتقاء بمسررررتوي خريجى  لياتها المختلحة ودعداد الدراسررررات الالامة  حتياجات 

ولالك حرصررررت الجلمعة على تحقيق التواصررررل الحعال مع ممال  مقسررررسررررات القطاع الخا  
وقطاع األعمال لألرتقاء بمسررررتوي الخريجيين وفقا  حتياجات سرررروق العمل ومن طاا المنطلق 

  .تم ت ليف فريق العمل ألعداد طاه الدراسة

ة لشرررررررررئون خدمة المجتمع وتنمية نائب رئي  الجامع -جمال إسرررررررررماعيل  /وبدوره د د الد تور
البيئة بأن الدراسررررررررررة تأتى من منطلق حر  جامعة بنها على خدمة المجتمع الاي يحيط بها 
ومحاولة التوصل إلى المشا ل التى تقف دمام خري  الجامعة لي ون مقطال للعمل بمقسسات 

 اتاسرررررتبيان لدراسرررررة الطلب على التخصرررررصررررر القطاع الخا  وقطاع األعمال حيل تم عمل
والمهارات المختلحة فى سررروق العمل بمحافظة القليوبية ودسرررتطالع ردي دصرررحاب األعمال فى 
 يحية دعداد خري  الجامعة وتاويده بالجانب العلمى والمعرفى والمهنى وتشرررررجيع  على العمل 
بالقطاع الخا  للقضرررررررررررررراء على البطالة ومواجهتها ولالك قام فريق العمل بأسررررررررررررررتطالع ردي 

لمنشرررررررات القطاعين العام والخا  للوقوف على المشررررررر لة و يحية القضررررررراء  عينات عشررررررروائية
 .عليها

رئي  الجامعة ونائب رئي  الجامعة لشرررررررررررررررئون خدمة المجتمع  /وبناءا على ت ليف الد تور
مدير مر ا المعلومات والخدمات البحاية عدة  -محمد السررررررررررررررريد  /وتنمية البيئة عقد الد تور
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ل وتحديد الشرررررر ات التى يتم إختيارطا لتمايل سررررروق العمل اجتماعات مع فريق العمل المشررررر 
شررررررررررر ة فى مجا ت التصررررررررررنيع الااائى والمنسرررررررررروجات وصررررررررررناعة  51عدد  حيل تم إختيار

  .البالستيك والصناعات اإلل ترونية

و يل  - عاة عبد اهلل /سرررررررررتمارة ا سرررررررررتبيان ممال ف   ل من الد تورةإفريق العمل فى إعداد 
مدير  -محمد السرررريد على  / لية اآلداب لشررررئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سررررابقا والد تور

رف المشررر - الرحيم سررروسرررةجمال عبد /مر ا المعلومات والخدمات البحاية بالجامعة والد تور
ب ليرررة التربيرررة بجرررامعرررة بنهرررا  - فررراطمرررة محمرررد عبررردالوطررراب /على المررردن الجرررامعيرررة والرررد تورة

 -حى ميسررراء محمد مصرررط /ب لية التربية بجامعة بنها والد تورة -منى سرررالم اعاع  /والد تور
 /المهندسةب لية التربية النوعية و  -سليمان جمعة عوض  /ب لية التربية بجامعة بنها والد تور

  .و يل إدارة شئون البيئة بالمحافظة -مروة عبد الانى إبراطيم 

البحاية دن الدراسرررررة إسرررررتهدفت التعرف على طبيعة ودشرررررار مدير مر ا المعلومات والخدمات 
لجامعة األقليمى ل جامعة بنها بعد التخرج فى المحيطالمقسررررررررررسررررررررررات التى يلتحق بها خريجى 

والتعرف على دراء دصرررررررحاب العمل حول مسرررررررتوي الخري  والمهارات المطلوبة لسررررررروق العمل 
  .ودوج  القصور لدي الخريجين عند األلتحاق بمقسساتهم

عاة عبد اهلل بأن نتائ  الدراسررررة قد صررررنحت من حيل المنطقة  /بها دوضررررحت الد تورةمن جان
السررررر انية بالمحافظة ومن حيل القطاع التابع ل  المنشرررررأة ونشررررراط المنشرررررأة ومن حيل طبيعة 

سرررررررررنوات ودطدافها ومااا يري دصرررررررررحاب  5ومجال العمل ومدي توافر خطط اسرررررررررتامارية لمدة 
 األلتحاق بالعمل العمل ف  خريج  الجامعة عند 

جمال سررروسرررة إلى دن دطم التسررراق ت الت  تحاول الدراسرررة اإلجابة عليها ط   /ودشرررار الد تور
ما ط  طبيعة المقسرررررررررررررسرررررررررررررات المتاحة ف  محافظة القليوبية للعمل بها بعد التخرج  وما ط  
 ناحتياجات سرررروق العمل بمحافظة القليوبية  واطم نواح  القصررررور ف  دداء ومهارات الخريجي
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عن التحاقهم بسررروق العمل  مع ا طتمام بوضرررع اإلسرررتراتيجية الالامة لتنمية مهارات خريج  
 جامعة بنها عند التحاقهم بسوق العمل  

الوطاب دن دطم النتائ  التى توصرررررررررلت دليها الدراسرررررررررة دن محافظة فاطمة عبد /ود دت الد تورة
اعية دو تعتمد على المواد الخام الار القليوبية بها منشأت دقتصادية متنوعة النشاط سواء التى 

ما  تتنوع مجا ت األنشررررررطة للمقسررررررسرررررراتجهاة ال هربائية واألل ترونية و البترو يماويات دو األ
بين األنشررررررررطة التجارية والطبية والصررررررررناعية والخدمية وتسررررررررعى طاه المنشررررررررات إلى تحسررررررررين 

اه رات تلبى احتياجات طمنتجاتها وايادة األنتاج مما يتطلب جودة العاملين وامتال هك مها
  .المنشات

سرررررررررليمان جمعة بعمل التحليل اإلحصرررررررررائ  للبيانات والت  انتهت إلى إن  /وبدوره قام الد تور
شررررررريحة الشررررررباب د ار الشرررررررائل العمرية تأارا بالتايرات العلمية واإلقليمية والمحلية وبخاصررررررة 

 .قضايا العمل والتشايل

دنشرراء وحدة مسررتقلة بالجامعة للتعاون مع دصررحاب وتلخصررت توصرريات الدراسررة ف  ضرررورة 
المنشرررررررررررررات لتحديد متطلبات سررررررررررررروق العمل بالتعاون مع المنشرررررررررررررات ف  تنحيا برام  تحتاجها 
المنشررررررات ا قتصررررررادية لتنمية مهارات خري  الجامعة مع ضرررررررورة األطتمام بالتدريب الميدانى 

 .داناء الدراسة


