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 األستاذ الدكتور

 جنيديعادل محمد السيد 

  عميد كلية العلوم

 

  

 األستاذ الدكتور

 امر على عـامرـــاهر عــم

وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع 

  وتنمية البيئة

 

 

 

 

 األستاذ الدكتور

 ــيا رمضان ذكىــــرانـــــ

 ينـير مكتب متابعة الخريجدم
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 الملتقىدعوة 

 يتشرف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ومكتب متابعة الخريجين ورابطة أصدقاء البيئة

 : إلىكلية العلوم بجميع القطاعات  خريجيبدعوة جميع 

 2018ين والتوظيف ملتقى الخريج

 

 تحت رعاية : 17/4/2018 الموافق الثالثاءوذلك يوم 

 

 رئيـــــــــــــس الجامـــــــــعة     ـــاويـالقنـــــمحمد حسن  أ.د/ 

 ـعةـنائب رئيــس الجامــــــــــ     ــــــدانـذكى محمد زيــــــ أ.د/ 

 لكلــــــــــــــيةـــــيد اـعمـــــــ      جنيديعادل محمد السيد  أ.د/ 

 ــــــل الكلــــــــــــــيةـوكيــــــ     امر على عـامرـــاهر عــم أ.د/ 

 ينـير مكتب متابعة الخريجدم            ــــيا رمضان ذكىــرانـــــ أ.د/ 

 

 تمام التاسعة صباحا وتبدأ الفعاليات الساعة فييبدأ التسجيل للطالب والخريجين 

 جتماعات بالدور الرابعالعاشرة بقاعة اال

 فعاليات الملتقى :

كلمات افتتاحية / نائب رئيس الجامعةة / عميةد الكليةة / وكيةل الكليةة / مةدير مكتةب متابعةة الخةريجين / 
عةن الشةركات المشةاركة / مواصةفات  تقةديميالشةركات / عةر   إدارةكلمة الخريجين / تكريم رؤساء مجالس 

( السةيرة الذاتيةة لةبع   مشةوار الحيةاة / يةتم عةر    الشةايراحةة لتقةديم  يةود تعيينة/ / الذي الخريجومهارات 
وتكريمهم / ندوة لمناقشة همةوم الخةريج وتطةوير مهةارة البحةع عةن عمةل ولةيس البحةع  –الخريجين المتميزين 

 عن وظيفة / الختام والصور التذكارية. 

 إلةى باإلضةافةبةانر خةاص بالشةركة على هامش الملتقى سوف يكون هناك معر  خاص بمنتجات الشركات أو 
  معامل التحاليل والترويج لهذه المعامل والشركات.

 

األعزاء أصحاب معامل التحاليل أن يبادروا بعمل بانر خاص بالمعمل والمشاركة فى الملتقى على أن  زمالئي
 لالستفسار أو االشتراك 01060853371يتم التواصل من خالل رقم التليفون 

 

 طاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمع تحيات : ق
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مكتب متابعه الخريجين/  قطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه  

    2018كليه العلوم ملتقي الخريجين و التوظيف

 الوقت  الفاعليات المشاركين

 التسجيل مكتب متابعه الخريجين

أعضاء هيئه التدريس-الخريجين-الطالب  

11.00-10.00 

 أ.د/ رانيا رمضان

 د/ أحمد عبيه

 المهندس/عبد الحميد شومان

 أ.د/ ماهر عامر

 أ.د/ عوض ابراهيم

جنيدي محمد عادل أ.د/  

 أ.د/ زكي زيدان

 

 كلمه مدير مكتب متابعه الخريجين

 كلمه ممثلي الخرجين

 كلمه ممثلي الشركات

 كلمه وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه

 كلمه نقيب العلميين

 كلمه عميد الكليه

لشئون خدمه المجتمع و تنميه  رئيس الجامعه نائب كلمه

 البيئه

12.00-11.00 

نخبة من خريجى كلية العلوم  

ممن يعملون فى القطاع العام أو 

القطاع الخاص لعرض مشوار 

 حياتهم     

مشوار حياهفقرة   12.30-12.00 

 Break 1.00-12.30 

وفرص م و يكلمه ممثلي الشركات و دورها في التعل 

والتوظيف التدريب  

2.00-1.00 

 التوصيات 

تكريم المشاركينتسليم الشهادات و   

3.00-2.00 

بقاعه االجتماعات الكبري الدور  17/04/2018و تبدأ فاعليات الملتقي الساعه العاشره يوم الثالثاء الموافق 

 الرابع

 

 مع تحيات: قطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه بكليه العلوم
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 مقدم/

إيمانا من كليةة العلةوم جامعةة المنصةورة ف وتفةاعال مةع توجيهةات سياسةات الدولةة 

والجامعةةةة بضةةةرورة األخةةةذ بيةةةد الخةةةريجين عمومةةةا وخريجةةةي كليةةةة العلةةةوم علةةةى وجةةة/ 

الخصوص وتذليل الصعوبات التي يواجهونهةا فةي التوظيةف إلتاحةة المجةال لهةم فةي بنةاء 

نهم وخدمةةة مجةةتمعهم والمشةةاركة الفاعلةةة فةةي ميةةدان العلةةم والعمةةل وفةةى المجةةال الةةذي وطةة

يحفةظ لهةةم وقةةارهم وكةةرامتهم لمةةا لةةذلك مةةن أدةر كبيةةر فةةي تقةةدمهم ومشةةاركتهم بفعاليةةة فةةي 

نهضة الدولة ف فقد سارعت كلية العلوم بمد يدها لخريجيها وبةادرت بننشةاء مكتةب متابعةة 

 الخريجين والتوظيف .

طةةالب اللية/ فقةد تةم اإلعةداد والتحضةير لعمةةل ملتقةى جةامع لشةباب الخةريجين ووع  

مةةع أسةةاتذتهم مةةن الكليةةة و  2019/  2018مرحلةةة البكةةالوريوس للعةةام الجةامعى وخاصةة 

رؤساء مجالس إدارة وممدلي المجتمعات الصناعية المحيطة وممدلى نقابة العلميةين وعةدد 

 . 2018لسنة  ى للمرة السابعة على التوالىمن الخريجين القدامى وبذلك عقد الملتق

 

والسةةةيد األسةةةتاذ  ؛رئةةةيس جامعةةةة المنصةةةورة  محمدددد حسدددن القنددداو  /ا.د:  تحةةت رعايةةةة

  .نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور/

األسةةتاذ  وعميةةد كليةةة العلةةوم  جنيددد محمددد السدديد عددادل  /األسةةتاذ الةةدكتور  :بحضةةور

 /ا.د؛  نميةة البيئةةوكيةل الكليةة لشةئون خدمةة المجتمةع وتعلةى عةامر  عامر ماهر /الدكتور

وكيةةل الكليةةة  السدديد الدسددوقى /ا.د ؛التعلةةيم والطةالب  وكيةةل الكليةةة لشةئون غزالددةحسدنى 

 رانيا رمضان /ا.دو نقيب العلميين بالدقهلية إبراهيم عوض/ا.دو للدراسات العليا والبحوع

عمةداء الكليةة  والسةاده المنصةورة الخةريجين بكليةة العلةوم جامعةة ةمدير مكتب متابعزكى 

رئةيس الجامعةة  نةواب السادهف و الشهابى عمر /و ا.د عدمان  إسماعيلعزة  /السابقين ا.د

بكليةةة العلميةةة  األقسةةامالسةةادة رؤسةةاء  و مددانتحسددن ع /و ا.د حسددن شددوقى /السةةابقين ا.د

وعةدد مةن ومعةاونيهم  هيئةة التةدريس أعضةاءعةدد كبيةر مةن وجامعةة المنصةورة  -العلوم 

 .حديدى التخرج  وخريجهابالمراحل المختلف/ طالب الكلية 
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ركات قطاع األعمال وعدد كبير من شتشرفنا بحضور عدد كبير من رواد الصناعة وكما 

يةد مةن الشةركات قة/ بالعدتبوءوا مناصب اداريةة وانتاجية/ مرمو خريجى كلية العلوم الذين

 وهم كالتالى: والمصانع المختلف/

الشركة القابضة لمياه الشرب مجلس ادارة الصياد رئيس ابراهيم المهندس / عزت  (1

 .والعضو المنتدبوالصرف الصحي 

 .المهندس / عبد الحميد شومان رئيس مجلس إدارة شركة شومان للبالستيك (2

 .المهندس / محمد محمود حافظ رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر  (3

 .ي سعده مدير شركة سفكو لالدوية النباتية و البيطرية المهندس / شاد (4

 .األستاذ الدكتور / ياسر مصطفى نائب رئيس معهد بحوع البترول  (5

 .الدكتور / احمد العدل رئيس شركة تالون للصناعات الدوائية  (6

الدكتور / حسام الدين مصطفى مدير عام ابحاع التزييف و التزوير بالطب  (7

 .الشرعي 

ار مدير المعمل المركزي بكلية الدراسات العليا المتقدمة الدكتور / حسام نص (8

 .جامعة بني سويف 

 .الدكتور / مصطفى إسماعيل الطنباري مدير معامل الطنباري  (9

 .الدكتور / محمد زين مدير أكاديمية التدريب الطبي/  (10

الدكتور / محمد عيد خبير معتمد في مصر والشرق األوسط في تحضير  (11

 .ية بالبشرة و العطور و المنظفاتمستحضرات التجميل والعنا

رئيس محطة بحوع األسماك  عبدهللا عبد المجيد الشبلي / االستاذ الدكتور (12

وأستاذ تربية األسماك بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد  .بالمطرية دقهلية

 .باألسكندرية

  Weather Ford دكتور / أحمد صبري استشاري الحفر المتقدم بشركة البترول (13
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كتور / محمد سامح مدير إدارة الجيولوجيا و الحفريات بقطاع حماية الد (14

 .تصال الوطني لمواقع التراع الطبيعي باليونسكوالالطبيعة و نقطة ا

االسكندرية  –الدكتور / احمد بحقيرة مدير وحدة التدريب بشركة أنربك  (15

 .الوطنية للتكرير والبتروكيماويات فی االسكندرية

 .بالدقهلية STEM اح مدير مدرسةالدكتور / رجب عبد الفت (16

  ET-GROUP الدكتور / إيهاب أحمد مدير شركة (17

 بالدقهلية قابة العلميينن أمين عبيهاحمد  /د (18

 الحاضرون الموضوعات التالي/:وتناول 

مشاكل الخةريجين ومتطلبةاتهم بعةد انتهةاء فتةرة الدراسةة األكاديميةة وانخةراطهم فةى  أوال :

هم كل فيما يتطلع إلي/ من مجاالت العمل المتاحةة ؛ ومةا وجةدوه مةن عوائةق تأسيس مستقبل

وتحةةديات أمةةامهم ؛ ومةةدة مالئمةةة المةةواد األكاديميةةة فةةي تةةأهيلهم لسةةوق العمةةل ومةةا يجةةب 

تحسين/ أو إضافت/ لهذه المقررات الدراسية النظرية والعملية لتذليل ما وجدوه من معوقات 

تاحة الفرصة للكلية لتحليل هةذه االسةتبيانات والعمةل علةى أمامهم وعمل استبيانات بذلك إل

على المستوة األكاديمي لتأهيل الطالب و الخريج لسوق العمل فور تخرجة/ وتهافةت حلها 

المؤسسةةات الخارجيةةة علةةى خريجينةةا وإضةةافة بةةرامج نوعيةةة جديةةدة مةةن نوعهةةا إن تطلةةب 

 األمر . 

ة أصةةحاب األعمةةال ورؤسةةاء مجةةالس دراسةةة وتحديةةد متطلبةةات سةةوق العمةةل ورأ ثانيددا :

إدارات المجتمعات الخارجية وممدلوهم ومدة رضاهم عن مستوة ومدة مالئمة الخةريج 

الحةالي للكليةة لسةةوق العمةل؛ وتطلعةةاتهم لمةا يجةةب أن يضةاف للخةةريج فةي مرحلةةة مةا قبةةل 

 التخرج ليصبح جاهزا فور تخرج/ للعمل بالشركات والمؤسسات المختلفة .

مجلس إدارة مكتب متابعة الخريجين وقطاع شئون خدمة المجتمع  ولذلك فقد شدد

 2018وتنمية البيئة عند التحضير للملتقى السابع للخريجين والتوظيف لعام 

 على دعوة وتمثيل :
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 أصحاب األعمال ورؤساء مجالس إدارات المجتمعات الخارجية وممدلوهم . -1

نقابةة والكليةة واعتبةارهم جةزء ال يتجةزأ مةن ممدلي نقابة العلميين للصلة الوديقةة بةين ال -2

الكيةةان العلمةةي واإلداري للكليةةة وقناعةةة اإلدارة الراسةةخة بةةأن نقابةةة العلميةةين هةةي امتةةداد 

 طبيعي لكلية العلوم لخدمة الطالب فالخريج .

مجموعةةة مةةن الخةةريجين القةةدامى للكليةةة ممةةن تقلةةدوا مةةن المناصةةب اإلداريةةة أعالهةةا  -3

وممن أنشئوا مؤسساتهم الخاصة ومدة النجةاح البةاهر الةذي وصةلوا  بالشركات والمصانع

إلي/ وحققةوه لتشةجيع الخةريجين الجةدد ؛ ولتكةريمهم علةى انجةازاتهم ومةا وصةلوا إلية/ مةن 

 نجاحات بعد التخرج .

مجموعة من حديدي التخرج ليلموا بما أمامهم من فرص ومجاالت شتى ويتطلعوا لمن  -4

وأحالمهةةةم علةةةى المسةةةتويات العلميةةةة والعمليةةةة وتعةةةريفهم  سةةةبقوهم فةةةي تحقيةةةق مسةةةاعيهم

بالشركات والمؤسسات المختلفة ومتطلبات هةذه الشةركات مةن سةمات شخصةية ومةؤهالت 

علميةةة وعمليةةة لاللتحةةاق بالوظةةائف الخاليةةة بهةةا وإتاحةةة فةةرص تدريبيةةة بكةةل الشةةركات 

 المساهمة بالملتقى للخريجين والطالب وخاصة طلبة البكالوريوس .
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 فعاليات الملتقى :

كلمة  –كلمة الخريجين  –مدير مكتب متابعة الخريجين  :كلمات افتتاحية       

نقيب  – لشئون البيئة وكيل الكلية -نيابة عن المجتمع الصناعي والخدمي المحيط 

الموقعة على  الشركات إدارةتكريم رؤساء مجالس  -عميد الكلية  -العلميين بالدقهلية 

 يتم عر   - الشايراحة لتقديم  -مفعلة بينها وبين الكلية  بروتوكوالت تعاون

ندوة  -وتكريمهم  –( السيرة الذاتية لبع  الخريجين المتميزين  مشوار الحياة  

 -لمناقشة هموم الخريج وتطوير مهارة البحع عن عمل وليس البحع عن وظيفة 

 الختام والصور التذكارية. 

معةر  خةاص بمنتجةات الشةركات أو بةانر على هةامش الملتقةى سةوف يكةون هنةاك 

 معامل التحاليل والترويج لهذه المعامل والشركات.  إلى باإلضافةخاص بالشركة 

 

 

 

 

 

  2018ملتقى الخريجين والتوظيف 

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة –مكتب متابعة الخريجين 

17/4/2018 
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 جانب من الحضور

 

 

 

 

 عادة المهندس/ عبد الحميد شومانس

 رئيس مجلس إدارة شركات شومان للبالستيك

 

 

 

 

 

 

 سعادة المهندس/ عزت إبراهيم الصياد

 رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 

 لصحيا
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 مدير إدارة التدريب إلقليم شرق الدلتا  وزارة البيئة( ياسر الجملسعادة الدكتور/ 

 

 

 

 رئيس المصانع بشركة الدقهلية للسكر  قالبشو( محمد محمود حافظسعادة المهندس / 
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عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والسادة العمداء السابقين وأعضاء لجنة خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة بالكلية وأعضاء مكتب متابعة الخريجين ورابطة أصدقاء البيئة .
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/ عمرو موافى عضو ر الحكيم تالها ع الحضور الدكتوربدأ االحتفال بقراءة آيات بينات من الذك

بقسم النبات دةم السةالم الجمهةورة وبعةدها بةدأت الفعاليةات بنلقةاء األستاذ المساعد ة التدريس هيئ

/ رانيةةا رمضةان ذكةةى األسةتاذ بقسةةم السةةيدة األسةتاذ الةدكتور قبةل مةةنكةةان أولهةا كلمةات ترحيبيةة 

التى رحبت بالسادة الحضور المشةاركين بةالملتقى فةردا الكيمياء و مدير مكتب متابعة الخريجين 

جامعةة المنصةورة  -كليةة العلةوم  إدارةتوصةيات هةذا الملتقةى بالتعةاون مةع  تفعيلفردا وطالبت ب

 دعوة الكلية لخريجها من اجةل حضةور كافةة المةؤتمرات والنةدوات والملتقيةات التةى وبضرورة

 . تنظمها الكلية بهدف التواصل الدائم بين الكلية وخريجيها

 

 

 

للحةديع  أمةين عةام نقابةة العلميةين بالدقهليةةالسيد الدكتور/ أحمةد عبيةة دم تلقى منها الكلمة 

خةريج كليةة العلةوم مميةز وبعة  خريجيهةا  أن أشةار سةيادت/والةذة  نيابة عةن الخةريجين 

خريج من خريجى كليةة العلةوم  700فمستشفيات الدقهلية يعمل بها  لون مناصب هامةغيش

 . من خريجى كليات اخرة وبتمديل اكبر

أعرب سيادت/ عن تقدير كافة المؤسسةات والشةركات المشةاركة فةى الملتقةى حيةع يةتم كما 

رورة زيةةادة عةةر  فةةرص تةةدريب وتوظيةةف للخةةريج الجةةاد وتنةةاول فةةى كلمتةة/ أيضةةا ضةة

مياء واضافة  مقررات كيميةاء لبرنةامج الميكروبيولةوجى جرعات المقررات الخاصة بالكي

 تخصص.لكى تزيد من فرص العمل للخريجين من هذا ال

الدكتورألستاذ ا  

رمضان زكىرانيا   

مكتب متابعة الخريجينر مدي  

بقسم الكيمياءواألستاذ   
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 أمين عام نقابة العلميين بالدقهليةالسيد الدكتور/ أحمد عبية 

ركات شومان رئيس مجلس إدارة ش المهندس/ عبد الحميد شومان  اعتبرفى كلمت/ و

ضرورة دقة خريجى كلية  باقى العلوم مؤكدا على أصلكلية العلوم هى  أن للبالستيك

 . عمل مناسبة حتى يطوروا مهاراتهم ليحصلوا على فرص بأنفسهمالعلوم 

 

 ركات شومانرئيس مجلس إدارة ش المهندس/ عبد الحميد شومان  

الشركة القابضة لميةاه الشةرب  رئيس مجلس إدارةكما أشار السيد المهندس/ عزت الصياد 

الشرب والصةرف الصةحى بروتوكةول  مياهتوقيع شركة  إلىفى كلمت/  والصرف الصحي

خريجةى  لتأهيلجامعة المنصورة ونقابة العلميين بالدقهلية  - تعاون مع كل من كلية العلوم

طالةب مةن طةالب  258فرص عمل لهم حيةع قامةت الشةركة بتةدريب  كلية العلوم وتوفير

 . كيميائى 52تعيينها  إلى باإلضافة والعدد قابل للزيادةخريج  50الكلية و
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يولةةوجى يكروبالم تخصصةةي ضةةافةوإكمةةا وعةةد بتةةوفير فةةرص عمةةل بالشةةركة للكيميةةائيين 

إلةى إعالنةات التوظيةف مةع بةاقى التخصصةات التةى يةتم اإلعةالن عنهةا  والكيمياء الحيويةة

باستمرار الحتياج الشركة لهذه التخصصات فى حركة التطويرات القادمة بالشركة وإتاحة 

 لذكور على السواء فى اإلعالن القادم بنذن هللا .الفرص لإلناع وا

 

 الشركة القابضة لمياه الشرب رئيس مجلس إدارةالسيد المهندس/ عزت الصياد 

 

 على عامر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ماهر عامر األستاذ الدكتور/ 
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على عامر وكيل الكلية لشئون خدمةة  ماهر عامر تلقى الكلمة السيد األستاذ الدكتور/و     

 المجتمع وتنمية البيئة وبعد ترحيب/ بكوكبة ضةيوف الملتقةى وتشةريفهم للحةدع أكةد سةيادت/

الخبةرة التةى  حتةى يمتلةك ياتة/وإمكان فرص العمةل سةتتاح لمةن يجتهةد ويطةور مهاراتة/ أن

طةابع خةاص بكليةة  تؤهلة/ الختيةار فةرص العمةل المناسةبة لة/ مشةيرا لوجةود وحةدات ذات

والخةريجين  لتةدريب الطةالب الصةابون السةائل إنتةاجالعلوم مدةل وحةدة البالسةتيك ومعمةل 

 ممن يرغبون بافتتاح مشروعاتهم الخاصة . 

 

 

 نقيب العلميين بالدقهلية  إبراهيمعوض  /السيد األستاذ الدكتور

 أنعلةى نقيب العلميةين بالدقهليةة   إبراهيمعو   /السيد األستاذ الدكتورشار فى كلمت/ أ و

التنمية التى تةتم مةن خةالل التةدريب الجيةد  فى أساسيةمكونات  واإلنتاجالعلم والتكنولوجيا 

والتةى  المؤسسةاتلةدة الطةالب والعةاملين بكافةة  للطالب حتى يمكن تقويةة نقةاط الضةعف

 تغييةر المسةار الةوظيفى أوعمل عن متطلبات سوق ال األكاديمية تنتج عن اختالف الدراسة

 النقابةات العلميةة تعةد احةد مكونةات قطةاع المجتمةع المةدنى حيةع تضةم شةريحة أن ويةرة

بةدعم  واسعة مةن المجتمةع تمدةل مسةتوة علمةى مميةز مشةيرا لضةرورة قيةام هةذه النقابةات

 . النقابات هذه أفرادمزاولة المهنة التى تتبع للنقابة وبالدفاع عن مصالح 
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 عميد كلية العلومعادل جنيد   السيد األستاذ الدكتور/

عميد كلية العلوم الةذة عادل جنيدة  الكلمات االفتتاحية السيد األستاذ الدكتور/ اختتمو     

الملتقيةات مشةددا علةى  بضرورة زيادة المشاركة المجتمعية من اجل نجاح مدةل هةذهطالب 

المتصةةلة  المؤسسةةاتوكافةةة  بةةين كليةةة العلةةوم مشةةتركةمشةةاريع بحديةةة  إجةةراءضةةرورة 

خريجى كلية العلةوم دون االقتصةار  أمامالمتاحة  بتخصصاتها من اجل زيادة فرص العمل

 . التدريبية التى ستتيحها الدورات األقلعلى الفرص 

بعنةةوان عمةةرو مةةوافى  د/ بةةدأها بةةالملتقى ات والكلمةةات التةةى ألقيةةتالمحاضةةر مةةن صةةور

 األمل(

 

 

 عمرو موافىد/



 18 

مدير مدارس العلوم والتكنولوجيا 

 STEMللمتفوقين 

 

 

 

 د/ أحمد العدل

 تالون للصناعات الدوائية دارة شركةمدير إ

 

 

خبير معتمد فى تحضير د/ محمد عيد 

 مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة 

 

د/ محمد زين مدير أكاديمية التدريب الطبى 

MTA 
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 شعارات الشركات المشاركة فى الملتقىبعض 
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 جانب من تكريم السادة الحضور:

 

 

 

ممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية من خريجى الكلية  بعض

 ومتقلد  مناصب عليا بالشركة

 

معهد ب مدير المعمل المركز د/ حسام نصار 

 جامعة بنى سويف -المتقدمة  الدراسات العليا

 

 طلخا مصنع سماددر الدين بد/ 

 ممثل شركة الدلتا لألسمدة والبتروكيماويات
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أ.د/ عبد هللا عبد المجيد رئيس محطة بحوث 

 األسماك بالمطرية دقهلية

 

د/ أحمد صبر  استشار  الحفر المتقدمة 

 Weather Fordبشركة بترول 

 

 

 

 للصناعات الدوائية ET- groupممثلى شركة 
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 صوره تذكارية مع بعض أعضاء هيئة التدريس المنظمين للملتقى

 

 

 

 للملتقى من طالب الكلية فريق مينيونز المنظم صوره تذكارية مع
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 أسماء السادة المكرمين بالملتقى من أصحاب األعمال والمجتمع الصناعى المحيط

 الصفة االسم

 القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ةالشرك -رئيس مجلس إدارة  م/ عزت الصياد

 شومان للبالستيك ةشرك -رئيس مجلس إدارة  م/ عبد الحميد شومان

 بشركة الدقهلية للسكر  قالبشو( -المصانع  رئيس محمود حافظم/ محمد 

 شركة سفكو لألدوية النباتية والبيطرية  -مدير إدارة  م/ شادة سعده

 بشركة مياه الشرب والصرف الصحى - مدير مركز التدريب ك/ محمد حامد 

 بشركة مياه الشرب والصرف الصحى -رئيس قطاع المعامل  د/ أشرف عسكر

 أمين عام نقابة العلميين بالدقهلية د عبيةد/أحم

 جامعة بنى سويف - معهد الدراسات العلياب مدير المعمل المركزة د/ حسام نصار

 جهاز شئون البيئة ك/ ياسر الجمل

 والبتروكيماويات باإلسكندريةمدير وحدة التدريب بشركة انربك للتكرير  د/ أحمد محمود قميحة

 ET groupة مدير شرك د/ إيهاب أحمد

 مدير عام معامل أبحاع التزييف والتزوير بالطب الشرعى د/حسام الدين مصطفى 

 بقطاع حماية البيئة -مدير إدارة الجيولوجيا والحفريات  د/ محمد سامح 

 محطة  األسماك بالمطرية الدقهلية أ.د/ عبد هللا عبد المجيد الشبلى

 MTAى مدير أكاديمية التدريب الطب د/ محمد زين 

 خبير معتمد فى تحضير مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة د/ محمد عيد

 شركة تالون للصناعات الدوائية  - رئيس إدارة د/ أحمد العدل 

 نائب رئيس معهد بحوع البترول أ.د/ ياسر مصطفى
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 المركز القومى للبحوع د/ محمود الشربينى 

 Weather Fordبشركة البترول  - استشاري الحفر المتقدمة د/ أحمد صبرة 

 مهندس صيانة الحاسب بالكلية  م/أسام/ سعيد عبد النبى

 أستاذ مساعد علم السموم بمستشفى األطفال د/ رأفت مندوه 

 شركة المياه بشمال وجنوب سيناء -مدير معمل الميكروبيولوجى  د/ محمود مختار عبد اللطيف

 ET groupة بشرك -المدير االدارة  د/ تامر يسرة 

 صاحب معامل الطنبارة للتحاليل الطبية د/ مصطفى إسماعيل الطنبارة

 شركة الدلتا للسماد د/ بدر الدين
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 2018توصيات )مخرجات( ملتقى الخريجين والتوظيف 

ومةةا تةةاله مةةن اجتماعةةات خلةةص المشةةاركين إلةةى  /* بنةةاءا علةةى مةةا تةةم بةةالملتقى ومةةا سةةبق

 : التوصيات التالية

انعقاد الملتقى بشكل دوري سةنويا يعتبةر مةن مقومةات نجةاح الملتقةى  استمرار (1

 وهذا ما اجمع علي/ الحاضرين من داخل الكلية ومن خارجها .

ضةةم الملتقةةى العديةةد مةةن الشةةركات الصةةناعية وخاصةةة مةةا يمتلكهةةا خةةريجين  (2

قةدامى مةن كليةة العلةوم والةذين لةديهم مشةاعر دافئةة ويةودون دعةم الكليةة بكةل 

 الوسائل .

الكلية في سبيلها لعمل مجموعات بحدية متخصصة فةي كةل األقسةام ومةن كةل  (3

التخصصةةةات لكةةةي يةةةتم االسةةةتعانة بهةةةا وخاصةةةة فةةةي االستشةةةارات العلميةةةة 

للمشةةروعات واالبتكةةارات التةةي تةةتم فةةي مةةدارس التربيةةة والتعلةةيم وخاصةةة 

 وهى تضم المتميزين من الطالب على مستوة الدقهلية . STEMمدارس 

تحرك إلى خارج أسوار الجامعة وعمل زيارات متتاليةة للمةدارس سوف يتم ال (4

التي سيقام فيها معار  لنماذج االبتكارات العلميةة لةدعم المتفةوقين ووقةوفهم 

 على المعلومات العلمية األساسية من قبل اللجان العلمية بكلية العلوم .

ديم فةرص نتقدم بالشكر لكل الكيانات والمراكز التدريبيةة وذلةك لعروضةها لتقة (5

تدريبية وتوظيفية وسوف يتم اإلعالن عنها تباعا كما نرحب بالتعةاون الوديةق 

بين مكتب متابعة الخريجين بكلية العلوم ونقابة العلميةين بالدقهليةة مةن منطلةق 

أننةةا نسةةعى جميعةةا لخدمةةة خةةريج كليةةة العلةةوم بشةةتى الطةةرق سةةواء تةةدريبيا أو 

 توفير فرص عمل محترمة لكل خريج .

 العلوم كليةلى عامر  وكيل / ماهر عامر عاألستاذ الدكتور  التقرير:  اعداد 

 رانيا رمضان زكى مدير مكتب متابعة الخريجين /الدكتور األستاذ               

 دعاء زين العابدين  منسق مكتب متابعة الخريجين األستاذه/      


