
 تقرير عن 

 الملتقى التوظيفى الثالث 

 ********* 

تم عقد الملتقى التوظيفى الثالث بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا وذلككي يككوم انثنككيا الموا كك  

بالتعاوا بيا وحدة ضماا الجككودة   2011على هامش يوم خريجى الكلية د عة    7/5/2012

.د/ مصككطفى محمككد الشككي  عميككد خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية برئاسة اوقطاع شئوا  

لية وتحت إشككرام مككدير وحككدة ضككماا الجككودة م.د/ عككاطم محمككد نككوير  وكيكك  الكليككة الك

 لشئوا خدمة المجتمع وتنمية البيئة م.د/ متولى عبد العظيم متولى .

تاذ بقسم الجيولوجيككا   ا تككتم الملتقككى قام بالتقديم للملتقى ا.د/ محمد عبد الرحما حمدى األس

متولى   وكي  الكليككة لشككئوا خدمككة مد عاطم نوير ثم كلمة ا.د/ متولى عبد العظيم  ا.د/ مح 

 المجتمع وتنمية البيئة.

تم تعريم الخريجيا بمؤسسككات سككوع العمكك  والمطلككور مككا الخككريا ليكككوا جككديرا  ب ككذ  

 ة الخريا .الفرص ودور المؤسسة والمجتمع الخارجى  ى ت يئ 

 -:وبدمت  عاليات الملتقى على جلستيا

 مدار الجلسة األولى ا.د/ طارع  ايد وكي  الكلية للدراسات العليا والبحوث 

وشككركات  -حيث اثني على خريا كلية العلككوم وعلككى دورهككم  ككي ككك  مككا معامكك  تحاليكك  

والغذائيككة  والشككركات الصككناعية –وشككركات األج ككلة العلميككة  -ومجككا  التعلككيم  -األدويككة

معامكك  لسة األولككى: مككع  د/ حمككدى مشككالى  مككدير قطككاع الالمختلفة. وكاا اللقاء األو  بالج 

 بشركة ميا  الشرر والصرم الصحي بالغربية.

 11تحدث سيادته عا دور المعام  بالشركة ودور الكيميائي ب ذ  المعام  وآا الشركة ب ككا  

م صككحي وما عككدد الكيميككائييا محطككة صككر  27معم  رئيسككي بمحا ظككة الغربيككة  وعككدد  

د المقككاب ت ائي  وعككرم الخككريجيا بكيفيككة إختيككار الوظككائم عنكك كيميكك  130بالمعامكك  

الحاصككليا علككى تقككدير امتيال جيككد جككدا   –الشخصككية للتعككيا و ي ككا يفضكك  مبنككاء الغربيككة 

 والحاصليا على دراسات عليا ويفض  قسم الكيمياء مو الميكروبيولوجي وهكذا.

منبع بككالترع حتككى المنككتا وذلككي ساعة ما ال  24يائي بمراقبة جودة الميا  خ    ويقوم الكيم

دار اليوم  كذلي يقوم الكيميائي بمعالجة ميا  الصرم الصحي ما البداية ك  ساعتيا على م

 إلى الن اية. وقد سأله األستاذ الدكتور/ الليني موسى عبيد األستاذ بقسم الكيمياء.



علككى لضككبطية القضككائية لشككركات الميككا  والصككرم الصككحي لمككاذا ن يكككوا هنككاي ا -س:

 ميا  الني .المصانع والشركات التي تلقي مخلفات ا  ي 

ينككاير ما يكككوا هنككاي مثكك  ذلككي وما يحكككم الجميككع   25نتمنى ما هللا بعككد ثككورة    -الجوار:

 ضميرهم لكي تظ  ميا  الني  نظيفة وصالحة للشرر واللراعة.

الس مة والصحة   ة مع الم ندس محمد  ؤاد عبد العليل  مدير عاموكاا اللقاء الثاني بالجلس

  وسط الدلتا عرم دور الشركة  ككي نقكك  الليككت الخككام خكك   الم نية بشركة منابير البترو 

األنابير إلى شركات البترو  وكذلي نق  المنتجات البترولية وتخلين ا عا طريكك  األنابيككر 

 ميضا.

هككى قيككام الكيميككائي والجيولككوجي بالعمكك   ككي معامكك  كما وضم مجانت العمكك  بالشككركة و 

 الم نية. الشركة ومجا  البترو  وكذلي األما والس مة

ووضم كيفية اختيككار الخككريا للعمكك  بالشككركة ويفضكك  الكيميككائي والجيولككوجي وما يكككوا 

 حاص  على معلى التقديرات وما يجيد اللغة اإلنجليلية.

 األستاذ بقسم علم الحيواا.  -مح ويسؤا  األستاذ الدكتور/ مصطفى حسا ال

كيم يتم التواص  مع هذ  الشركة  وما هككي األقسككام التككي يجككر ما تسككتحدث بالكليككة   -س:

 لتأهي  الطلبة للعم  بالشركة.

ك  طلبات التوظيم يتم اإلعكك ا عن ككا  ككي الجرائككد الحكومككة وعلككى اننترنككت    -الجوار:

بجامعككة عككيا  -  كمككا  علككت شككركة شككلمبرجيروكذلي يمكا استحداث مقسام  ي الجيو يلياء

 شمس ويتم تعييا الخريا ما هذا القسم بالشركة بعد تخرجه مباشرة.

 اللقاء الثالث مع د/ محر حبير عبد الباري عا نقابة المعلميا.  

حيث قام بتوضيم دور النقابة ووضم الظلم الواقككع علككى خككريا كليككة العلككوم بالمقارنككة مككع 

 -يدلة ومن ا:خريا كلية الطر والص

ما  تم المعام  نبد ما تكوا باسم طبير  ولكي يقككوم خككريا العلككوم بفككتم المعمكك    .1
 باسمه نبد ما ر ع قضية.

 جنيه.  10حوا ل العلمييا ن تتعدى    .2
  ي الطرع والكباري الجيولوجي ن يترقى إلى المناصر العليا.  .3
 ن يتساوى مع الصيدلي  ي شركات األدوية.  .4

ى النقابككة نعتمككاد قككانوا ملاولككة الم ككا للعلميككيا للككك  م ككا العلميككيا  ثم تحدث عككا سككع

 كيميائي وجيولوجي وبيولوجى وخ  ه.



 الجلسة الثانية وقد مدارها األستاذ الدكتور/ متولى عبد العظيم متولى.

اللقاء األو : األستاذ/ محمد الجنايني مدير قطاع الصككناعة والتج يككل بشككركة مصككر للغككل  

كيميككائي   120عامكك  وعككدد    22000لمحلة الكبرى وتحدث عا ما الشككركة ب ككا  والنسيا با

بالشككركة يعملككوا  ككي جميككع المجككانت مككا تج يككل وصككياوة وطباعككة وتبككي  ووظككائم 

إشرا ية ووظائم إدارية  وتكلككم عككا الككدور الفعككا  للكيميككائييا بالشككركة وكيفيككة اختبككارهم 

 ما طلبة السنوات األخيرة بمعظم مقسام ا.للتعييا وما الشركة تقوم بتدرير معداد كبيرة  

 اللقاء الثاني: د/ محمد ع م مخصائي التحالي  الطبية بمعم  البرج بطنطا  

تحدث  عككا التحاليكك  الطبيككة ودور الكيميككائي ال ككام  ككي تحاليكك  الككدم وكيفيككة  ككتم المعمكك   

 بالطرع القانونية الصحيحة.

 قى  ي الساعة الرابعة مساءا.ثم انت ت  عاليات الملت                    

 

 مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

                  

  ياسر النحاس علواا         

        

 وكي  الكلية لشئوا خدمة المجتمع وتنمية البيئة           

 

 ا.د / متولى عبد العظيم متولى                                              

 

 


