
Uمحضر الملتقي الوظيفي الغير اعتيادي 
 م حضر السادة التالي اسماؤهم :19/4/2015انه في يوم الثالثاء الموافق 

  مساعد وكيل وزارة الصحة لشئون المكتب التنفيذي –أ.د/عالء مقلد  -۱
 اللواء /ابراهيم حنيف . رئيس حي ثان الزقازيق  -۲
 د/دعاء صبرة شبانة . مدير التنمية البشرية بالمكتب الفني بوزارة الصحة . -۳
 أ/ ممدوح دمحم عبدالغنى. مدير العالقات العامة بالهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى  -٤
 أ/ مجدى دمحم الحصرى. نائب مدير عام شركه مياه الشرب لشئون التوعية البيئيه. -٥
 د/ سعيد على سعيد. نقيب العلميين بالشرقيه. -٦
 م/عالء الدين دمحم طالب. رئيس قطاع بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظه الشرقيه -۷
 م/ صبحى سليمان. نائب رئيس حى اول الزقازيق. -۸
 أ/ نبيل عبدالعزيز برعى. فنى بيئى بقطاع البيئه بمحافظه الشرقيه. -۹

 أ.د/ ناجى على ابراهيم. مدير مركز جوده االداء بكلية العلوم جامعه الزقازيق. -۱۰
 أ.د/ وائل دمحم صالح الدين. أستاذ ورئيس قسم بمركز بحوث صحة الحيوان بمحافظة الشرقيه. -۱۱
 أ/ ياسر دمحم شبانه. مسئول العالقات العامة بشركه مياه الشرب والصرف الصحى. -۱۲
 أ.د/ دمحم فاروق ابراهيم. وكيل كليه العلوم جامعه الزقازيق لشئون البيئه. -۱۳

وقد بدأ االجتماع الساعه الحاديه عشره صباحا وقام بالتقديم للملتقى أ.د/ دمحم فاروق غالى وكيل الكلية لشئون 
البيئه وبدأ الملتقى بتالوه بعض أيات من الذكر الحكيم، فى حضور الساده المذكور اسماؤهم سلفا ولفيفا من 

خريجى الكلية وطالب الدراسات العليا وتناوب الكلمات ممثلوا االطراف المجتمعيه ودارت حلقات نقاش مع 
 خريجى الكلية وخلص االجتماع بضرورة االتى:

 احتكاك الخريجين بالشركات وممثلوا االطراف المجتمعية ذات العالقه. )۱
عمل قاعده بيانات بالجهات ذات العالقة وكتابة عناوين الجهات وتليفوناتها وبريدها االلكترونى ليسهل  )۲

 للخريج االحتكاك بها.
 االلمام بالحاسب االلى واالدارة االلكترونيه واللغه االنجليزية. )۳
 االلمام وااللتزام بمهارات االتصال واخالق المهنة )٤
االلمام التام بالمهارات التقنية بالنواحي العملية لتخصص كل شركة حتي يستطيع الخريج اجتياز  )٥

 امتحان القبول للتوظيف .
 متابعة متطلبات كل شركة عامة او خاصة من خالل االحتكاك . )٦

    وفي نهاية االجتماع قدم الحاضرون والمتحدثون النصائح العامة للخريجين في مجال التوظيف.
 
 

 مقرر جمعية الخريجين                                                    وكيل الكلية لشئون البيئة
 

 أ.د/ زينب دمحم البشير                                                     أ.د/ دمحم فاروق ابراهيم

  


