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 2017ملتقى الخريجين والتوظيف

إيماناً من كلية العلوم جامعة المنصوره , وتفاعالً مع توجهات وسياسات الدوله والجامعه          

بضرورة األخذ بيد الخريجين عموماً وخريجي كلية العلوم على وجه الخصوص وتذليل الصعوبات 

طنهم وخدمة مجتمعهم والمشاركة الفاعلة في التي يواجهونها في التوظيف إلتاحة المجال لهم في بناء و

ميدان العلم والعمل وفي المجال الذي يحفظ لهم وقارهم وكرامتهم لما لذلك من أثر كبير في تقدمهم 

مكتب ومشاركتهم بفعالية في نهضة الدولة, فقد سارعت كلية العلوم بمد يدها لخريجيها وبادرت بإنشاء 

 والتوظيف.متابعة الخريجين 

 ب متابعة الخريجين بكلية العلوممكت   

الخريجين بالكلية خدمات في غاية األهمية للخريجين من الطالب/الطالبات في  مكتب متابعةقدم ي    

مجال التوظيف والتخطيط المهني عن طريق مساعدتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة قبل وبعد 

الطالبات مع جهات التوظيف في القطاعين العام تخرجهم, وترتيب المقابالت الشخصية الالزمة للطالب/

 والخاص, باإلضافة إلى تقديم المشورة والمساعدة بهذا الخصوص.

 

ن إلى ربط الكلية بسوق العمل وخلق فرص عمل الئقة لشباب مكتب متابعة الخريجييهدف       

يل, فضالً عن الخريجين وإتاحة الفرصة أمامهم إلجراء مقابالت شخصية وفرص للتدريب والتأه

تعريف الطالب بالقدرات والمهارات وثيقة الصلة بمجاالت سوق العمل المحلى واإلقليمى والدولى مع 

 .توفير فرص عديدة للهيئات والشركات لإلعالن عن أنشطتها وبحث سبل التعاون مع الجامعة
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دراسة, وتدريبه على كيفية ثناء الاوتتمثل هذه الخدمات في تدريب و تنمية مهارات الطالب/الطالبة       

كتابة السيرة الذاتية لتتالئم والمتطلبات والمواصفات التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص, وعن كيفية 

المتخصصين إجتياز المقابالت الشخصية وكيفية اإلستعداد والترتيب لها بالتعاون والتنسيق مع المدربين 

,  ITCوتوكوالت تعاون مع عدة جهات تدريبيه مثل أكاديمية فى التنمية البشريه  باالضافه الى عقد بر

التواصل معهم بعد حصولهم على الوظيفة لمعرفة العوائق والصعوبات التي باالضافه الى ذلك 

يواجهونها للعمل على تذليلها واإلستفادة من تجاربهم مستقبال, حيث يتم ذلك بالتنسيق و التعاون 

 .و الخريجين فى القطاعات المختلفه  ينلمكتب متابعة الخريجالمستمرين 

ألعضاء مكتب متابعة الخريجين  برئاسة أد/  ات متواليه ) ثالث اجتماعات (اجتماعتم انعقاد       

ماهر عامر على عامر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه ونائب رئيس مجلس ادارة مكتب 

 ملتقى الخريجين والتوظيفجى كلية العلوم تحت عنوان وذلك لالعداد لملتقى خريمتابعة الخريجين 

2017 . 

 

مدير المكتب واألعضاء من الزمالء زكى د/ رانيا رمضان  ات أاالجتماع هذه شارك فى         

بقسم علم د/ دعاء صقربقسم علم الحيوان  و وأد/ ممدوح الصاوى  بقسم الفيزياء  األعزاء أد/رزق السيد

د/ياسمين و بقسم الجيولوجيا   د/ هيثم العطفىو الكنانى بقسم الفيزياء  برنسد/ الكنانى ال الحيوان و

باالضافه الى أعضاء المكتب الخاص بادارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه أ/  بقسم النبات  هيكل

من خالل أد/ ماهر عامر على  ات المتتاليه محمد البندارى وأ/ فاطمه صالح وقد تمت الدعوه لالجتماع

تم عمل اجتماع أسبوعى يعامر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه وقد تم التنويه الى أنه س

 لمتابعة ماتم انجازه لفعاليات الملتقى .

بتاريخ مجلس الكلية  وافق -  12/2/2017بالكلية بتاريخ تم موافقة لجنة شئون البيئه      

يوم األربعاء الموافق  2017ى الخريجين والتوظيف تحديد موعد انعقاد ملتق على 13/2/2017

12/4/2017 . 
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 فعاليات الملتقى: 

كلمة نيابه عن المجتمع الصناعى والخدمى  –كلمة الخريجين  -مدير مكتب الخريجين : كلمات افتتاحيه 

لشئون خدمة  نائب رئيس الجامعة -  -عميد الكلية  -نقيب العلميين بالدقهلية  -وكيل الكلية --المحيط 

الموقعه على بروتوكوالت تعاون مفعله  تكريم رؤساء مجالس ادارة الشركات -المجتمع وتنمية البيئه

يتم عرض السيره الذاتية لبعض الخريجين  -راحة لتقديم الشاى  - تكريم أوائل الفعة –بينها وبين الكليه 

الختام  -مهارة البحث عن عمل ثم ندوه لمناقشة هموم الخريج وتطوير  -وتكريمهم  -المتميزين 

 .والصور التذكارية

 ات دعائيهبانر باالضافه الىالشركات بعض منتجات أماكن معده لهناك  كانعلى هامش الملتقى    

رقم  عن طريق خط تليفونىالتواصل .     وكان معامل التحليل و اتالشركبالترويج لهذه  هخاص

 .راكللتواصل لالستفسار أو األشت 01060853371

 

 

 

 

 2017ملتقى الخريجين والتوظيف

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -متابعة الخريجين  مكتب 

2017/4/12 
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 اسم المحاضر  المحاضرة اليوم
9:00-
10:00 

 التســـــــــجيل

10:00-
11:00 

 

  إفتتاحــــــــــية الملتقى 

 مدير مكتب متابعة الخريجين كلمة
رانيا  /ستاذ الدكتور األ

 زكى رمضان

  كلمة الخريجين 

طارق / الدكتوراالستاذ 

وهدان مدير معهد ادارة 

الجوده بالجامعة 

 ريكيهاالم

لشئون خدمة المجتمع وتنمية  وكيل الكلية كلمة

 البيئة
ستاذ الدكتور/ األ

 على عامر ماهرعامر
عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مكتب متابعة  كلمة

 الخريجين

عزة  ستاذ الدكتور/األ

 اسماعيل عثمان
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  كلمة

 وتنمية البيئة 

زكى  /تورالدكاالستاذ 

 محمد زيدان

 رئيس الجامعة كلمة

 تكريم رؤساء مجالس ادارة الشركات 

محمد /الدكتوراالستاذ 

 حسن القناوى

تكريم أوائل دفعة  

1973 

11:30-
12:00 

 إســــــــــــــــــتراحة

 
12:00- 
1:00 

محاضرة عن أهداف وأنشطة وحدة المشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة بالجامعة

 /لدكتورااالستاذ 
 ابراهيم الشرقاوى

 محاضرة عن التخطيط األستراتيجى لألفراد

 لحياتهم المستقبليه

 إيهاب الفضالى أحمد/م

مدير أكاديمية 

Talents 
محاضرة عن فرص العمل فى شركة سفكو 

 للكيماويات واألدوية النباتية والبيطرية

شادى سيد  /المهندس

 أحمد

1.00-
1.30 

 شوار الحياه(عرض السيرة الذاتية) م

رموز خريجى كلية 

العلوم  من القطاعات 

الطبية والبحثية 

 والخدمية
1.30-
2.30 

ندوة عن هموم الخريج وتطلعاته ودور النقابه فى 

 خدمة الخريجين

السادة الوكالء ونقيب 

 العلميين

 ختام الفعاليات والتوصيات والتكريم  
ستاذ الدكتور/ األ

 على عامر ماهرعامر
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  2017 الخريجين والتوظيفملتقى 

) متمثله فى قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه ومكتب متابعة الخريجين أقامت الكلية     

 )السادس على التوالى( 0 لقاءها السنويرابطة أصدقاء البيئه ( طالب فريق من تنظيم ببالكلية و

ر يوم األحد الموافق عش الحادية" في تمام الساعة 2017 التوظيفالخريجين و"ملتقى 

 من: بالكلية وبحضور كال بقاعة االجتماعات الكبرى ) أحمد حمزه(  12/4/2017
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  /نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه.زكى محمد زيدانسعادة أ. د ..... 

  د كلية العلوم...عمي........................................... عزه اسماعيل عثماند/ .أ سعادة . 

  /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه ماهر عامر على عامراألستاذ الدكتور..... 

  نقيب العلميين بالدقهليه..................................  عوض ابراهيماألستاذ الدكتور / السيد 

  /متابعة الخريجين بكلية العلوم ........مدير مكتب رانيا رمضان ذكىالسيده األستاذه الدكتوره 

 . رؤساء مجالس ادارة الشركات والمؤسسات و الكيانات الصناعية المحيطه 

 

 .رئيس مجلس ادارة الشركة القابضه لمياه الشرب بالدقهليه  عزت ابراهيم الصيادسعادة المهندس /    

 

 

 شركات شومان. رئيس مجلس ادارة عبد الحميد شومانسعادة المهندس /                      
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 رئيس المصانع بشركة الدقهليه للسكر )قالبشو(. محمد محمود حافظسعادة المهندس /     

 وحضر عنه د/ اسماعيل الشوادفى نائب مدير المصانع واالنتاج بالشركه             

 

 ه(رئيس االداره المركزيه القليم شرق الدلتا )وزارة البيئ هشام ربيعسعادة الدكتور/      

 وحضر عنه السيد/ ياسر الجمل مدير ادارة التدريب .                         

أعضاء لجنة خدمة وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والسادة العمداء والوكالء السابقين 
 أعضاء مكتب متابعة الخريجين.و المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

 ع المستويات وخاصة  الفرقة الرابعة.عدد من خريجي األعوام السابقة.طالب من جمي

بدأ االحتفال بقراءة آيات من الذكر الحكيم قرأها الدكتور / عمرو موافى عضو هيئة التدريس 

بقسم النبات ثم السالم الجمهورى وبدأت الفعاليات بالقاء كلمات ترحيبيه من أد/ رانيا رمضان 
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عة الخريجين ثم تلى ذلك كلمه األستاذ ذكى األستاذ المساعد بقسم الكيمياء ومدير مكتب متاب

الدكتور/ طارق وهدان نائب رئيس جامعة أكتوبر والمستشارالثقافى السابق بدولة االمارات نيابه 

عن خريجى كلية العلوم لهذا العام وكلمة أد/ ماهر عامر وكيل الكلية ثم كلمة السيد المهندس/ 

ابضه لمياه الشرب والصرف الصحى عزت ابراهيم الصياد رئيس مجلس ادارة الشركة الق

بالدقهلية ثم كلمة نقيب العلميين بالدقهليه وكلمة سعادة النائب األستاذ الدكتور / زكى محمد زيدان 

 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه 

بالسادة الضيوف كلمه ترحيب   عزه اسماعيل عثمان عميد الكليهاألستاذ الدكتور / تقدم     

 توشكرهم على تلبية الدعوة وتعاونهم المخلص مع الكلية في تنفيذ برامج تدريب الطالب, ونوه

بتقدم الكلية  ةأهمية استمرار الخريجين في التواصل مع الكلية بعد التخرج. مذكر لىعسيادتها

لوية في عطى المستفيدين الثقة فيهم ويكون لهم األواعتماد الكليه ألالعتماد األكاديمي وأن لتجديد 

 الحصول على الوظائف. 

مرحبا بالساادة الضايوف ومعبارا عان ساعادته بوجاود   كلمته / ماهر عامر وبدأ األستاذ الدكتور  

مسئولي أبرز الشركات والهيئاات المعنياين بتشا يل خريجاي الكلياة وأنهاا فرصاة عظيماة توفرهاا 

كماا  ظاائف بتلاك الشاركاتالكلية للقاء الطاالب الخاريجين معهام لمسااعدتهم فاي الحصاول علاى و

وهااى أول دفعااه تتخاارج ماان الكليااه  1973أضاااف أنااه ألول مااره ساايتم تكااريم أوائاال الكليااة دفعااة 

وأيضا سيتم تكريم رموز من خريجى الكلية الذين تبوؤا مراكاز مرموقاه فاى الشاركات الصاناعيه 

 . 15المحيطه وعددهم 

عان المهاارات التاي يجااب أن -خاريجين طاارق وهادان بالنياباه عان ال /الادكتوراألساتاذ  وتحادث  

 اتيتاازود بهااا الخااريج بجانااب دراسااته األكاديميااة. كمااا شاارح ساايادته كيفيااة التوظيااف بالشاارك

 واالختبارات والمقابالت وكيفية اجتيازها بنجاح.

 وتمحورت كلمات المتحدثين حول الموضوعات التاليه:

 

را هاما ويضيف مهمة أساسيه من المهام مفهوم خدمة المجتمع وتنمية البيئه يمثل محوأن      

والشك أن هناك تحديات أمام تجسيد هذا  ه وخاصة كلية العلومالتى ينب ى أن تقوم بها الجامع

 : التاليه النقاطالمفهوم تتمثل فى 

 فى كلية العلوم(   المتاحةالتعليمية والبحثية والتدريبية مكانات العدم ادراك البعض با (.... 
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        .عدم التوافق بين المخرجات التعليمية لبعض البرامج مع متطلبات سوق العمل 

 . االنفصال النسبى بين االبحاث ومدى توظيفها لخدمة وحل مشاكل وقضايا المجتمع 

 .تآكل الثقه بين الخريجين والكيانات الصناعية الخاصة وتعلق الخريج بالوظيفه الحكوميه 

من خالل مكتب متابعة خريجى كلية العلوم  تواصل مع خريجيها بكل الوسائلللتسعى كلية العلوم أن و

)برئاسة عميد الكلية( ومن خالل الزيارات المتبادله بين ادارة الكلية والكيانات الصناعية المحيطه ) تفعيال 

لعل هذا و -وموقع خاص على الفيس بوك   لبروتوكوالت التعاون( ولدينا موقع اليكترونى على موقع الكلية

ودعم قدرات الملتقى خير دليل على ذلك من أجل تبادل االفكار والرؤى حول دعم وتطوير البرامج التعليمية 

من خالل التعليم والتدريب والذى وتوعيتهم بمسارات العمل الجديده من أجل ثقل مهاراتهم الخريج التنافسيه 

 هاراتهم .يرتقى بمستوى الوعى المعرفى والتطبيقى للخريج لتنمية م

قضية المواءمة والتوافق بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل وتناول المتحدثون أيضا 

إشراك  ىضرورال من الذ, في المستقبل  وسوف تزداد أهميتهاتكتسب أهمية خاصة في الوقت الحاضر 

ومراقبة جودة األداء  لمقرراتالبرامج وافي وضع السياسات التعليمية والتدريبية وإعداد األعمال أصحاب 

بهدف إشراك سوق العمل في تحديد  األعماللتنسجم سياسات التعليم مع االحتياجات الفعلية ألصحاب 

 المخرجات العملية والتعليمية.

 

لذلك أصبح لزاماً علي المجتمع الجامعي أن يتواصل مع المجتمع المدني بصفة عامة والمجتمع الصناعي      

من مظاهر التواصل عقد ملتقيات دوريه بين الخريجين والشركات التى لديها فرص التوظيف بصفة خاصة و

التي تعتبر بمثابة النافذة التي يتعرف من خاللها المجتمع الجامعي علي احتياجات ومتطلبات المجتمع المحيط 

كل التقدير لكليتنا  لذا  -وتعتبر أيضاً فرصة سانحة للمجتمع الصناعي للتعرف علي إمكانات الجامعة   -
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العريقة لحرصها الشديد علي عقد ملتقي الخريجين والتوظيف والذي يعد فرصة كبيرة للتواصل علي أرض 

وفرص   -الواقع وأحد القنوات المؤثرة إلتاحة الفرصة للخريجين الجدد للتعرف علي العروض الوظيفية 

هامة في اإلسهام في زيادة التوظيف في سوق العمل المتاحة لهم في مجاالت العمل المختلفة كونه خطوة 

 العمل ,

وهننع و نني  بننتب كتا نن  م رك نن   د/ ياسمممين هيكمملومننا جديننبال كردنند ل ن ننب  ننر  ج  ننلج  

جدخنلايتا ننع راننلاو جلوجىنا نننع جدبن ن  جلودنع جد ننع رخلانع مننا  جتن  جد جني  نننع اتتن  جل  ننر  

 ئ  جد براس نع أول دن ه و ر يج  رد ردع :وكردف ا ن ب رو جدحصيل وجع أسترىهو ما أحب أو رء هت
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 نع   و جدلارضترت  1973أد/ جدت يدع جد برسع جلول وجع دن    -1

 نع   و جدنبرت 1973أد/ محتب وجع وبرس جلول وجع دن    -2

 نع   و وجو جدحتيج  1973أد/ وردل  يت  الاس جلول وجع دن    -3

 ع   و جداتتترءن 1973أد/ رينتق ايده ح ا رخر جلول وجع دن    -4

 نع   و جديتيدياتر  1973أد/ جكلجهتو  لجت جلول وجع دن    -5

و ب رو رالاو جد رده جلنرضا أو رء هتئ  جد براس كرداجته وا طلاق أد/ ز ع محتنب زانبج   رىن  

رىتس جديرم   دبئي  خبم  جدتي ت  ورنتت  جدبتئنه ووتتنب جداجتن  أد/ ونسه جسنتروتا ووتنر  وو تنا 

مرهل ورمل وجع ورمل ومبال ما   م رك   جدخلايتا  جدب  يره/ رج تر رم ر  ذ ع  نع جداجت  أد/ 

 وايد   ت  جد جتتتا كردب هجته.

 المحاضرات المرتبطه بالخريجين والتوظيف 

تعتبر الصناعات الص يرة والمتوسطة أحد الركائز األساسية والفعالة الالزمة لتنمية االقتصاد     

م من الجهات المعنية المختلفة ومنها الجامعة بتلك المشروعات حيث تحاول المصري و هناك اهتما

دعمها و تطويرها و حل المشكالت و المعوقات التي تواجهها من خالل سياسات و إجراءات عديدة 

بهدف دفع عملية اإلنتاج قدما إلى اإلمام. ونحن نتفق جميعاً بال شك بأن تطوير المشروعات الص يرة و 

 . تساهم في تعديل المسار االقتصادي لمصر بما يتواءم مع طبيعة السوق الدولية المفتوحةالمتوسطة 

فالصناعات الص يرة هي القادرة على تلبية أحتياجات السوق المت يرة حيث أنها تتسم بالسرعة في تنفيذ 

 .األفكار الجديدة التي تظهر في المنتجات العديدة و المتنوعة والتي يحتاجها السوق
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ابراهيم ابرراهيم الشررواوم مردير وحردم المشرروعات /الدكتور الستاذل محاضراتال أولى وكانت     

أهااداف وأنشااطة وحاادة المشااروعات الصاا يرة والمتوسااطة   عاان وتحاادث ساايادتهالصررريره بالجامعرره 

ثام تحادث   : من خاالل المشااريع الصا يره فرص عمل ايجادتساعد شباب الخريجين فى التى  بالجامعة

في التكامل مع الجهات االخري للقضاء  وأهداف وحدة المشروعات الص يره بالجامعةعن دور ادته  سي

من ال يجد معلي البطالة وعن تعميق فكر العمل الحر لدي الخريجين, ووضح أن بعض خريجي العلوم 

إلااي ساايادته وتطاارق الوحااده لمساااعدته باالفكااار كااى يقاايم مشااروعا ناجحااا يتجااه إلااي  فرصااة للتعيااين 

 المهارات الالزمة للنجاح في مشروعات العمل الحر.

عن فرص العمل فى شركة سفكو للكيماويات واالدوية النباتية فكانت  الثانية محاضرم الأما 

رئيس الشركه وتحدث فيها عن المعايير التى يجب أن شادى سيد أحمد  /المهندس  ألقاهاوالبيطرية و

ريج كلية العلوم من أفضل الخريجين الذى يثبت وجوده فى يتحلى بها الخريج عموما وأضاف أن خ

 مجال التسويق باالضافه الى امكاناته المعروفه فى المجال البحثى .

جامعة على بناء بيئة أكاديمية فاعلة من خالل التطوير المستمر للبرامج األكاديمية للعديد الحرص ومع 

ة احتياجات الطالب المعرفية والمهارية فى من التخصصات فى ضوء متطلبات خطط التنمية , وتلبي

إطار من قيم المجتمع وتقاليده وكذلك إتاحة فرص التعلم والتنمية المهنية للخريجين فى شتى القطاعات 

لتواكب التقدم وتحقق طموحات سوق العمل , كما تتعهد الجامعة بتوفير مقومات اإلبداع فى مختلف 

لتطوير العلوم والمعرفه والتنمية المستدامة وحل المشكالت مجاالت البحث العلمى المنهجى الجاد 

 ألقى السيد الدكتور / أيمن ........... مدير التسويق لعدد من الشركات والمعامل. المجتمعية

 .عن أنشطة األكاديميه  Talentsايهاب الفضالى احمد مدير أكاديمية  /الدكتور  وكذلك

 محطات فى مشوار الحياة

خريجى كلية  مشرفه منالنماذج اللبعض  محطات فى مشوار الحياةفقرة تلى ذلك       

 الطبية والخدمية والبحثيةالصناعية و متميزة فى القطاعات مناصبالعلوم الذين تبوؤا 

سيرة عطرة  –طموح وكفاح ثم نجاح  .الفادتنا بخبراتهم وتجاربهم المميزة  والتعليمية

  وقدوة حسنة لكل طالب وطالبة. 

مبال م هب جدييدة  رى  رىتس ارم   أ  يكل و  طارق وهدان/الستاذ الدكتور اوكبجا  م   (1

 سرك ر وجدت  برر جدو رنع دتصل دبى دود  جالمررجتكرديرم   جالملاات  كرد رهلة 
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جدبل   جدتصلاه دألدواه ورىتس ميجس ميجس جدجرة رىتس  شريف السبكى /الدكتورستردة وم   (2

 . سرك ر شل   ستب دالدوا  جدجرة 

  . رى  مبال جال  رج كبل   جدب هجته دج ال  اسماعيل الشوادفى /الدكتور(  3

 .ITCجدتبال جد نفتدى ال رداتت   محمد المرسى الحنفى  /الدكتورستردة ( 4

  .خبتلة جد الج كردنظرىل جدتب     حنان محمد السيد حافظ /الدكتورستردة  (5

 يى كت  بفع جدبرطن  جد خصصع. زمتا  تتترء حت ناهد عبد هللا /الدكتورة ( 6

 عالء الدين أحمد عطية مدير عام بالسالمة والصحة المهنية بالدقهلية . /الدكتور (7

 رزق الباز أستاذ مساعد زميل بمستشفى االطفال . /( الدكتور8

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه ومكتب متابعة الخريجين تقدم يوفي الختام     

أد/ زكى محمد زيدان لتشريفه الملتقى وسعادة أد/ عزه سعادة بالشكر والتقدير واالمتنان ل

 أعضاء هيئة التدريس بالكليهمن وجميع السادة الزمالء عميد الكلية اسماعيل عثمان 

على رعايتهم الكريمة للملتقى، كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلخواني المتحدثين 

والمشاركين في الملتقى، والشكر موصول أيضا لكافة اعضاء اللجنة المنظمة للملتقى. 

ملتقى لكل وختاما لهذا اللقاء المتجدد ان شاء هللا فى السنوات القادمة ستظل كلية العلوم 

 .الخريجين ومنارة للعلم 

خدمة  لشئون وكيل الكليةعامر االستاذ الدكتور/ ماهر عامر على  تقدم وفى الختام  

 .للخريجين تسليم الشهادات والدروعل المجتمع وتنمية البيئة
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 رى  رىتس ارم   أ  يكل ومبال م هب جدييدة كرديرم   جالملاات   طارق وهدان  /الدكتور  (1

 هلة سرك ر وجدت  برر جدو رنع دتصل دبى دود  جالمررجتكرد ر

 

ميجس جدجرة جدبل   جدتصلاه دألدواه ورىتس ميجس رىتس  شريف السبكى /الدكتورستردة  (2

 . سرك ر جدجرة شل   ستب دالدوا  

 

 اسماعيل الشوادفى نائب مدير االنتاج بشركة السكر. /الدكتور (3
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 عامل والجودة بشركة المياه.اشرف عسكر رئيس قطاع الم /الدكتور  (4

 

  ITCالمدير التنفيذى الكاديمية  -محمد المرسى الحنفى  (1

السيد الدكتور / محمد حامد مدير ادارة التدريب بالشركة القابضه لمياه الشرب والصرف  (2

 الصحى بالدقهليه.

 فايزة عبد المجيب الدهتورى مدرس بمستشفى االورام. /الدكتورة  (3
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 ز أستاذ مساعد زميل بمستشفى االطفال.رزق البا /الدكتور (4

 

 خبيرة العالج بالنظائر المشعة.   حنان محمد السيد حافظ /الدكتور (5
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 ياسر الجمل االدارة المركزية القليم شرق الدلتا ) جهاز شئون البيئة(. /المهندس (6

 أحمد سعد شحاته زميل الكيمياء الحيوية بمركز الجهاز الهضمي . /الدكتور (7
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 عالء الدين أحمد عطية مدير عام بالسالمة والصحة المهنية بالدقهلية . /الدكتور (8

 

 

سهير كامل شبانة كبيرة الكيميائيين وحصلت على لقب الموظفة المثالية على /كيميائي (9

 مستوى الدقهلية 
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 أد/ رانيا رمضان زكى مدير مكتب متابعة الخريجين ورائد فريق أصدقاء البيئهتكريم 

 

 

 هوداتهم المتميزه فى تنظيم الملتقىطالب لمجابطة اصدقاء البيئه من الرفريق تكريم 
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 طالبابطة اصدقاء البيئه من الرفريق 

 

بصحبة أد/ ماهر عامر وكيل الكلية والدكتور/ ياسر  طالبابطة اصدقاء البيئه من الرفريق 

 األمير عضو مكتب متابعة الخريجين بكلية العلوم جامعة المنصوره
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مكتب متابعة  ومدير وأعضاءوكيل الكلية بصحبة  طالبابطة اصدقاء البيئه من الرفريق 

 الخريجين بكلية العلوم جامعة المنصوره

 

بصحبة الشخصيات المحترمة من الخريجين القدامى الذين تم تكريمهم وكيل الكلية 

 2017لملتقى الخريجين والتوظيف  وفريق التنظيم  مكتب متابعة الخريجين وأعضاء
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بصحبة الشخصيات المحترمة من الخريجين القدامى الذين تم تكريمهم وكيل الكلية 

 2017لملتقى الخريجين والتوظيف  وفريق التنظيم  مكتب متابعة الخريجين وأعضاء
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 2015-2014ذكاريه فى احتفال الخريجين دفعة تصوره 

 

 2016-2015ذكاريه فى احتفال الخريجين دفعة تصوره 
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 التوصيـــــــــات 

 التوصيات التالية:بناء على الحوارات والمناقشات خلصت الندوة الى 

 المعنية المختلفة.  التوسع في برامج التدريب الصيفي لطالب الكلية في الجهات (1

ة في التعيين و استكمال الدراسات التواصل مع الكلية بعد التخرج للمساعد  استمرار (2

 ورات التدريبية التي تقدمها الكلية على مدار العام.دالعليا, والمشاركة في ال

على االجتهاد للحصول علي التقدير األعلى لسهولة المنافسة   ضرورة حث الطالب  (3

 علي الوظائف.

 تنمية واكساب المهارات المطلوبة . (4

 .) البحث عن عمل وليس البحث عن وظيفه( لعمل الحر لدي الخريجينتعميق فكر ا (5

ضرورة تعميق مفهوم أن العمل جد وكفاح وتعب لدى الخريج حتى يصل إلي ما  (6

 يصبو إليه.

 

 

 

 


