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عقدت مبادرة من اجلامعة الي العمل مؤمترا صحفيا حتت شعار : اإلستثمار يف الرأمسال البشري وذلك مبقر مجعية 

ائب العضو املنتدب جبماعة املهندسني رجال األعمال املصريني وحبضور الدكتورة نيفني عبد اخلالق ن

/ مصر  2451اإلستشاريني ومؤسس مبادرة من اجلامعة الي العمل وعبد احلميد العوا حمافظ املنطقة الروتاريه 

ونسرين رفعت رئيس نادي روتاري التحرير والسادة عمداء كليات اهلندسة والفنون اجلميلة ، وممثلي شركات القطاع 

لمية والتعليمية املشاركة يف مبادرة من اجلامعة الي العمل ،حيث مت األعالن عن انطالق اخلاص واملؤسسات الع

طالب وطالبه من طالب كليات  500فعاليات الدفعة احلادية عشرة من برنامج من اجلامعة الي العمل وقوامها 

 .امعة الي العملاهلندسة والفنون اجلميلة باجلامعات املصريه واألجنبية املشاركة يف برنامج من اجل

 

وخالل املؤمتر الصحفي استعرضت د. نيفني عبد اخلالق أهم ماهو جديد هذا العام يف برنامج من اجلامعة الي 

العمل حيث كشفت سيادتها عن ان هناك تغيريا يف هيكل املبادرة وذلك بعد تأسيس شركة جديدة وهي شركة تي 

واليت ستدير املبادرة فنيا بالتعاون مع مجاعة املهندسني االستشاريني ونادي روتاري التحرير، للخدمات اهلندسية 

واضافت سيادتها ايضا ان هذا العام يشهد انضمام جامعات جديدة من مصر مثل كلية الفنون اجلميلة جبامعة املنيا 

ه الدارة ص واليونان، واملدرسة السويسريواالكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا وايضا جامعات اجنبية من قرب

االعمال، كما استعرضت اجلديد يف مشروع ايرامسوس الذي تتعاون من خالله جامعة النيل واالحتاد االوربي مع 

مبادرة من اجلامعة الي العمل ، هذا وقد مت توقيع بروتوكوالت تعاون مع اجلامعات املشاركة يف مبادرة من اجلامعة 

وكذلك املؤسسات العلمية الداعمة للمبادرة مثل مؤسسة ليد وذ باشون، وكذلك املؤسسات االعالمية الي العمل ، 

الداعمة مثل مؤسسة جلوبال ستارز وجملة نيكست ديزاين وجريدة القرار املصري، كما مت توقيع بروتوكوالت تعاون 

شنايدر اليكرتيك، سرياج لالضاءه،  مع شركات القطاع اخلاص املشاركة يف برنامج من اجلامعة الي العمل مثل

سيجما، ايديال ستاندرد ، سانت جوبان للزجاج ، تريبل سي ، تي كومبيوترز، تي للخدمات اهلندسية، ثري برازرز ، 

  .وجاما انفست

 

جدير بالذكر أن مبادرة من اجلامعة الي العمل تنفذها شركة مجاعة املهندسني االستشاريني بالتعاون مع نادي 

التحرير وشركة تي للخدمات اهلندسيه بغرض تأهيل طالب كلية اهلندسه باجلامعات املصرية وتزويدهم  روتاري

باملهارات الفنية واملهنية املؤهلة لسوق العمل داخل مصر وخارجها، هذا وقد خترج من برنامج من اجلامعة الي 

, وقد شقوا طريقهم مجيعا  2010عام  طالب وطالبه منذ انطالق املبادرة يف 5500العمل حيت اآلن مايزيد عن 

 بنجاح يف سوق العمل داخل مصر وخارجها



  
Launching the 11th Round of University to Work (UTW) Program 

 
 

Under the slogan: Investing in Human Capital, The University to work UTW Program 
held a big press conference at the Egyptian Businessmen’s Association (EBA) in 
presence of ECG Vice President / UTW Founder / EBA Sustainable Development 

Committee Chairperson DR. Nevine Abdelkhalek to announce the launching of 11th 
Round of University to Work (UTW) Program for new 500 hundred engineering 
students. The press conference was attended by Governor of Rotary District 

2451/Egypt Eng. Abdelhamid El-Awa and President of Rotary Club El-Tahrir Ms. 
Nesreen Refaat, Deans of the Faculties of Engineering & Fine Arts and representatives 

of private sector companies sponsoring the UTW Program as well as scientific 
institutions and media supporters. 

 
Dr. Nevine Abdelkhalek explained new features in the UTW Program e.g. the updated 

structure of the program that includes establishing TEA Serve as a new technical 
partner and Rotary Club El-Tahrir that will administer the UTW funds to ensure 

transparency and accountability. She also announced participation of new Egyptian 
Universities like Minia University, Arab Academy for Science & Technology as well as 

foreign universities from Cyprus and Greece and Swiss School of Management. MOUs 
were signed with the different universities, Media Supporters like Globalstars; Next 

Design Magazine and AL-Qarar El-Masry, and the sponsors from private sector 
companies like Schneider Electric, Siraj Lighting, Saint Gobain, and Ideal standard, Scib 

Paints, Sigma, TEA Computers, TEA Serve , 3 Brothers and GAMMA Invest 
 

It’s worth mentioning that University to Work initiative is implemented by ECG 
Engineering Consultants Group in cooperation with Rotary Club El-Tahrir and TEA 

Serve for the purpose of qualifying students of the Faculties of Engineering and 
providing them with the necessary technical and vocational skills needed for the labor 
market inside and outside Egypt. More than 5500 students have graduated in UTW 

Program since it began in 2010, and they all got successfully employed. 
 


