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 ملتقي التوظيف الثاني

 جامعة الزقازيق -كلية الطب البيطري

72/2/7122األربعاء 

 

 تحت رعاية 

 أحمد الرفاعي/ د.أ: رئيس الجامعة

 مهدي عبدالجواد عبدالقادر/ د.أ: عميد الكلية

 (رئيس مجلس اإلدارة) أنيس مهديآمال / د.أ: رابطة الخريجين
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 كلمة األستاذ الدكتور عميد الكلية

 صدق هللا العظيم" وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون"

 7122الثامنه والثالثون لعام  عةأعزائي وأبنائي خريجي الدف

الزقازيق من جامعة  -يسعدني أن ألتقي بكم في ملتقي التوظيف الثاني بكلية الطب البيطري

خالل رابطة الخريجين للمساهمة في توفير فرص عمل بمساعدة الشركة العالميه للتجاره 

، شركة فاكسيتيك، شركة إنترموفيت، (Provax)الحره، الشركة الدوليه للتجاره المتقدمه 

 .شركة الوالء، شركة الدقهلية للدواجن وشركة فايزر مصر

ملتقي ويظلل وطننا العزيز ثورة مباركة أنارت الطريق لنا إن مايميز هذا العام أن يعقد هذا ال

لنسير علي دربها ونحقق لشبابنا الطموح الذي يبحثون عنه ألن هذا الوقت هو وقت عمل 

لنصل بمصرنا الحبيبة الي المكانه الالئقه لتصبح منارة العالم مثلما كانت في الماضي وكفاح 

 .واليوم بإذن هللا ستكون منارة الحاضر

 .ع دعائنا إلي هللا أن يوفقنا لما نصبوا إليه، وهللا ولي التوفيقم

 

 عميد الكلية                                                                     

 مهدي عبدالجواد عبدالقادر/ د.أ                                                       
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 :مقدمة

الخريجين من خالل أدائهم المهني بعد التخرج مقياساً وإنعكاساً حقيقياً لمكانة الكلية ان متابعة 

عقد مدى اإلحتياجات التي يتطلبها سوق العمل من خالل وتستطلع الكلية  .العلمية والعملية

مة والتي المؤتمرات والندوات والتي من شأنها توفير المعلومات الكافية عن المتطلبات الالز

 .فر في الخريج وتجعله يمتلك صفات المنافسه والقدرة علي إقتناص فرص العملاتتو يجب أن

من الحاجة التي لمسها  كلية الطب البيطرىالخريجين في  رابطةانبثقت فكرة إنشاء 

 و. مستقبلالدور الخريجين في بناء المجتمع وصناعة  يحفزإلى برنامج  الكليهالمسؤولون في 

و  مع البيئة  الكليةوتفعيل شراكة  ،الكليةتواصل فيما بينهم وبين تعزيز روح االنتماء وال

وتم إشهارها برقم  22/2/7121حيث أنشئت الرابطة بقرار مجلس الكلية في . المجتمع

وقد قامت الرابطة بعمل ملتقي التوظيف األول في مارس . 20/2/7122بتاريخ  7102

 .طريبمشاركة عدد من الشركات في مجال الطب البي 7121

هو الثاني من خالل الرابطة ونتشرف أن يشاركنا هذا العام العديد من ملتقي هذا الويعتبر 

 .الشركات تفعيالً منها للشراكة مع الكلية في إتاحة فرص عمل للخريجين

 

 

 رئيس مجلس إدارة رابطة الخريجين                                                        

 آمال أنيس مهدي عيد/ د.أ                                                             
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 :تحت رعايةالملتقى 

 أحمد الرفاعي/ د.أ: رئيس الجامعة

 مهدي عبدالجواد عبدالقادر/ د.أ: عميد الكلية

 (رئيس مجلس اإلدارة) آمال أنيس مهدي/ د.أ: رابطة الخريجين

 لمستمر والتأهيل لإلعتمادمشروع التطوير ا

 (الشركة الدولية للتبادل التجاري الحرأحد شركات ) الشركة العالمية للتجاره الحره

 تامر العريض/ د

 القاهره -المقطم -0شارع  -3216بلوك 

 +(7)8/3/1772127110: تليفون

 (+7)1212221172 :محمول

 +(7)28/23/1772127120: فاكس

 (Provax)دولية للتجاره المتقدمه الشركة ال

 هاني عبدالحميد/ د

 القاهره -المقطم -0شارع  -3216بلوك 

 +(7)27/8/3/1772127110: تليفون

 +(7) 1211132282: محمول

 +(7)28/1772127120: فاكس

 

 شركة إنترموفيت

 محمد األعصر/ د

 برج األمل الدور الخامس: الزقازيق

 الحريهشارع  -برج الروضه: أبوكبير

 +(7)122-6226222: تليفون

           7612127-122(7)+ 

 +(7) 1222222222: محمول

 +(7)122-6212222: فاكس

 intermovet_co@yahoo.com :بريد الكتروني
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 شركة فاكسيتيك

 (مدير منتجات)حاتم عبدالمجيد / د

 3216قطعة رقم  -263: رقم. ب.ص

 القاهرة -0شارع  -المقطم

 +(7)17-72123137: تليفون

 +(7) 1212012166: محمول

 +(7)17-72123112: فاكس

 شركة الوالء

 محمد محروس/ د.أ

 مدينة نصر -الحي الثامن -ش محمد مقلد28

 بحيرة -مديرية التحرير -المزارع ومعامل التفريخ

 +(7)17-77220272، +(7)17-77827001: تليفون

 +(7) 1212630202: محمول

 el-walaa2010@hotmail.com :بريد الكتروني

 شركة الدقهليه للدواجن

 عبدالمنعم العناني/ د

 زكريا الشناوي/ د

 دماص -ميت غمر -محافظة الدقهيله

 +(7)121-21/0/8/2/3/2/0/6/7/2/3887111: وفاكس تليفون

 +(7) 1211113077: محمول

 

 مصر شركة فايزر

 (المدير الفني بالشركة)أيمن الغايش  / د.أ

 1276012822: تليفون

 717-66662371: فاكس

 ayman.elghaysh@phizar.org: بريد إلكتروني

 

mailto:ayman.elghaysh@phizar.org
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 :برنامج الملتقي

 بكلية الطب البيطري بقاعة المناقشات يعقد الملتقي

 ص 21-0 التسجيل

 21522-21 قرآن كريم: اإلفتتاح

 21561-21522 كلمة رئيس الرابطة 

 21502-21561 نقيب األطباء البيطريين/ دكلمة 

 22-21502 عميد الكلية/ د.كلمة أ

 22561-22 كلمة ممثلي الشركات الراعيه للملتقي

 كيفية كتابة السيره الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية: الندوة األولي

 (شركة فاكسيتيك)

22561-27561 

 2-27561 إستراحه

 2561-2 (شركة الوالء)أهم األمراض البكتيريه في البط  :الندوة الثانية

 كيفية عمل مشروع في المجال البيطري بأقل التكاليف :الندوة الثالثة

 (شركة انترموفيت)

2561-7 

 7561-7 (شركة الدقهلية للدواجن)نحو طبيب بيطري أفضل : الندوة الرابعة

الشركات في كيفية الحصول علي فرصة عمل  :الندوة الخامسة

 (الشركه العالمية للتجاره الحره) البيطرية

7561-6 

شركة فايزر )مجاالت التوظيف في شركة فايزر : السادسة الندوة

 (مصر

6-6561 

 0-6561 توصيات المؤتمر والختام

 

 :محاور الملتقي

تفعيل مشاركة الخريجين في الفعاليات واألنشطة التي تنظمها الكلية مثل المؤتمرات  -1

 والندوات وورش العمل واإلحتفاالت المختلفة

اإلستفادة من خبرات الخريجين العاملين ومساهمتهم في إتاحة فرص عمل لحديثي  -2

 التخرج

 التواصل مع ممثلي سوق العمل ومتطلبات السوق والتعرف علي مجاالت التوظيف -3

 زيادة مهارات وكفاءة الخريجين -4

 

 


