
 1 تقرير حول اختبارات السادة الخريجين المتقدمين لوظيفة كيميائى
 

                                                              
 

 

 جامعة المنصورة
 كلية العلوم 

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 مكتب متابعة الخريجين

 
 
 

 ـرتقري
 

 
 حول اختبارات السادة خريجي كلية العلوم

 المتقدمين لشغل وظائف كيميائي 
الشرب والصرف بالشركة القابضة لمياه 

 الصحي بالدقهلية 
 
 3/7/2018يوم الثالثاء 

 

 

 

 

 

 

 



 2 تقرير حول اختبارات السادة الخريجين المتقدمين لوظيفة كيميائى
 

 : مقدمة

 متابعة  ومكتب البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع في ممثلة الكلية حرص إطار في

 وفور والخدمي الصناعي بالمجتمع الدائم التواصل علي العلوم كلية خريج بدعم الخريجين

  (الوظائف من عدد لشغل حاجتها عن الصحي والصرف شربال لمياه القابضة الشركة إعالن

 التواصل صفحة علي العلوم كلية خريجي متابعة مكتب صفحة علي اإلعالن نشر تم ) كيميائي

 االجتماعي

 منذ الشركة مع تعاون بروتوكول لديها المنصورة جامعة العلوم كلية ان المعروف ومن      

 تمحور وقد  31/8/2016 في وتوقيعه صياغته عادةوا تجديده تم حيث أعوام 10 من اكثر

 ان علي الطرفان اتفق كما العلمي والبحث والتدريب التعليم مجاالت في حول التعاون االتفاق

 أعمال من عليه يتفق ما انجاز فى يساعد بما وصل حلقة ليكون منهما منسق لكل هناك يكون

لجان  بتشكيل .6/4/2017 بتاريخ 2017 لسنة 1097 رقم قرار صدر فقد ذلك علي وبناء

 ) 3 ( رقم باإلعالن الواردة للوظائف الشخصية والمقابالت التحريرية االختبارات إجراء

  2018لسنة

 
 عسكر أشرف / الدكتور السيد الشركة منسق خالل من االتصال تم فقد البروتوكول لهذا وتفعيال

 وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية لوكي عامر علي عامر ماهر / د.وأ بالشركة المعامل رئيس

 اليي المتقدمين للسادة نظري امتحان إعداد المشاركه فى طلبب الشركة لدي الكلية ومنسق البيئة

 بالميياه المرتبطية المعيارف مين مجموعية لقيياس امتحيان إعيداد تم وقد للشركة كيميائي وظائف

 لمين شخصيية مقيابالت هنياك يكيون ان عليي والذهنية العلمية المهارات الي باإلضافة وتحاليلها

 . االختبار درجة من %70 عن تقل ال بنسبة التحريرية االختبارات يجتازوا

 االختبياراتوحضير  27/6/2018 يوم االحيد التحريرية االختبارات عن اإلعالن تم فقد وعليه

 نبياتو  وكيميياء  - وحييوان كيمياء  -كيمياء تخصصات من خريج ( ثماني وثالثون 38) عدد

 باألسيماء كشيف مرفيق " خيريج عشير اثنيي (  12)  عيدد االختبيارات عين تغييب وقيد

 " والتوقيع االتصال ووسائل والتخصصات

لجنة  تحرص وقد للممتحنين ومريحة مكيفة القاعة كانت حيث هادئ جو في االختبار تم وقد

 : السادة من لجنة تشكيل تم االختبارات نهاية وفي.األسئلة تنوع علي االختبارات

 المجتمع خدمة لشئون العلوم كلية وكيل عامر علي عامر ماهر / د.أ

 المياه بشركة المعامل رئيس عسكر أحمد محمد أشرف    /د

 اللجنة عضو   معمل الميكروبيولوجى      داوود نبيه /  د
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 وعدم ححيالتص يف الحيادية لضمان اإلجابات ورقة عن االسم وفصل سرية ارقام تدوين تم وقد

بمكتب السيد المهندس /  به االحتفاظ يتم مغلق خاص مظروف في السرية األرقام ووضع التمييز

  االختبارات لجنة بخصوص محضر عمل وتم الشركة ادارة مجلس رئيس الصياد إبراهيم عزت

 األجابهأوراق  تصحيح يتم أن علي اللجنة واتفقت حالتصحي آلية حول النظر وجهات تبادل وتم

 :كالتالى اللجنة أعضاء طريق عن تباراتلالخ

 المجتمع خدمة لشئون العلوم كلية وكيل عامر علي عامر ماهر / د.أ

 المياه بشركة المعامل رئيس عسكر أحمد محمد أشرف    /د

 اللجنة عضو   معمل الميكروبيولوجى      داوود نبيه /  د

 المقابالت في حق لهم من اختيار يتم يلك حالتصحي من االنتهاء فور النتيجة إعالن يتم وسوف

 االليكترونية الصفحة على عنه اإلعالن سيتم الحق موعد فى تجرى سوف والتى الشخصية

 .للشركة

 

 
 

 : التقرير اعداد

 

 المجتمع خدمة لشئون العلوم كلية وكيل           عامر علي عامر ماهر / د.أ

 الخريجين متابعة مكتب رمدي               زكي رمضان رانيا   /د.أ

 مدير مكتب وكيل الكلية                            البنداري ابراهيم محمد   /أ

 
 

 
 
 
 



 4 تقرير حول اختبارات السادة الخريجين المتقدمين لوظيفة كيميائى
 

 
 

استقبال السيد المهندس / عزت ابراهيم الصياد رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة 
كتور / ماهر عامر علي بالسيد األستاذ الد –القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية 

لتبادل   عامر وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الكلية لدي الشركة
 وجهات النظر حول االختبار

  

 
 

مجلس  رئيس الصياد ابراهيم عزت / المهندس بالسيد العلوم كلية وكيل عامر ماهر /أد لقاء
 بحضور بالدقهلية الصحى والصرف لمياه الشرب ضهالقاب للشركة المنتدب والعضو االادارة

 أشرف محمد عسكر رئيس المعامل بالشركة /الدكتور
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 المشاركة  لجنة االختبارات
 

 
 

 السادة الخريجين أثناء تأدية االختبارات
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 الخريجين اثناء تأدية االمتحانات
 

 

 
 

 تبار وإعداد الحضور والغيابلجنة االختبار اثناء التوقيع علي محضر بما تم أثناء االخ
 


