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 وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد,,,,,,,

 جامعة طنطا كالتالي: – السنوي للخريجين بكلية الصيدلة يالتوظيف نتشرف بإحاطة سيادتكم بتقرير مفصل عن الملتقى      

غادة العشماوي مدير وحدة متابعة الخريجين ومنسق  د/رر الملتقى، فتوح منصور مدير مركز الخدمات الصيدلية ومق قام د/

بالتحضير واإلعداد  عبد القادرو ص/ مجدي  ،ص/ أسماء علي كامل ،م/ مريم علي كامل ،د/ سماح فاروق المال ،الملتقى

كاميليا أبو السعود أ.د/   البيئة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية ووكيل  نهلة العشماوي  قامت السيدة العميدة أ.د/للملتقى. و 

 .52/40/5402بافتتاح الملتقى في يوم األحد الموافق 

رئيس جامعة طنطا، والدكتور هاني فوزي دنيا نقيب صيادلة مجدي عبد الرؤوف سبع  وشرف ملتقى التوظيف بحضور أ.د/     

ربط وهدف الملتقى  أعضاء هيئة التدريس ، والطالب.وعدد من عمداء الكلية السابقين ، ولفيف من السادة األساتذة و  الغربية،

 .سد الثغرة بين احتياجات سوق العمل والتعليم العاليو سوق العمل ، بالخريجين 

معرضًا لعدد من شركات األدوية، باإلضافة إلى عرض البرامج المميزة التي تقدمها الجامعة بكلية  واشتمل الملتقى التوظيفي     

مج دبلوم الرقابة الدوائية ، وبرنامج الدبلوم المهني في الكيمياء الحيوية والتحليل اإلكلينيكي ، والبرنامج الصيدلة ومنها برنا

 المهني لدكتور الصيدلة ، وبرنامج دبلوم الصيدلة اإلكلينيكية.

 و فيما يلي بيان بالشركات المشاركة بالملتقى: 

- ASTraZenCa 
- Acadima 
- PharmaDar 
- Ateco 
- Utopia 
- Sanofi 

 الحكمة فارما -
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 الشركة األوروبية المصرية للصناعات الدوائية -
الخاصة بطالب الفرقة الرابعة والمستوى الخامس  C.V))وقامت الشركات سالفة الذكر بتجميع السير الذاتية            

قامت الشركات و  ،بعرض برامج تدريبية للطالب بالشركاتوقامت الشركات  ،لتوفير فرص عمل لهموالصيادلة حديثي التخرج 

 جامعة طنطا. -أيضا بعرض توفير أدوية للصيدلية التعليمية الخاصة بكلية الصيدلة 

إرشادية تمنح الخريجين بداية قوية في ائح وقد شارك كال من السادة األفاضل التالي ذكرهم في إلقاء محاضرات ونص        

 وهم: سوق العمل

 .بإلقاء محاضرة بعنوان دور الصيدلي في العمل النقابيقام ي دنيا هان/ كتورد النقيب صيادلة الغربية السيد  -

ء محاضرة موضوُعها تصنيع بإلقاقام طارق أبو العال /  العضو المنتدب لشركة أكديما انترناشونال السيد الدكتور -

 األمصال.

 قام بإلقاء محاضرة عن HR consultant and training managerأحمد المليجي  / السيد الدكتور -

 مجاالت العمل الصيدلي.

بهاء الجبالوي محاضر حر في إدارة األعمال والتسويق قام بإلقاء محاضرة عن مهارات المقابالت  / السيد الدكتور -

 .(Interviewing Skills)التوظيفية 

-5402وائل للعام الدراسي السابق تفضلت شركة أتكو للصناعات الدوائية بتقديم مكافئات مالية للطالب األكما        

 ج.م. لكل طالب( كالتالي: 244) 5402

ب المستوى الخامس ببرنامج بكالوريوس الصيدلة اإلكلينيكية بنظام الساعات المعتمدة لحصولهم على المراكز األولى أوال : طال

 وهم: 5402-5402الثالث للعام الدراسي السابق 

 ةخلود محمد أحمد كتان المركز االول 

 آالء محمد عبدالمنعم أحمد المركز الثاني

 آية لواء اإلسالم عبدالعزيز علي عبده المركز الثالث
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-5402الب الفرقة الرابعة ببرنامج بكالوريوس الصيدلة لحصولهم على المراكز العشر األولى للعام الدراسي السابق ثانيا: ط

 وهم: 5402

 يكريمان محمد عبدالله البحير  المركز االول 

 جهاد صالح محمد أحمدي المركز الثاني 

 نورهان السعيد محمد حامد المركز الثالث 

 ريم محمد خيري مصطفى بدوي المركز الرابع 

 محمد طلعت أحمد السخاوي المركز الخامس

 نور امين انور امين الحماقيأ المركز السادس

 بتهال محمد درغام علي درغامإ المركز السابع

 سماح عبدالعليم ابراهيم عبد العليم زيدان منالمركز الثا

 يمان صبحي فتحي بركات راشدإ المركز التاسع

 ميرة عمر السيد احمدأ المركز العاشر

 

 وتم اختمام فاعليات الملتقى في تمام الساعة الثالثة عصرا

 ولسيادتكم جزيل الشكر

                                                                  

 مقدمته لسيادتكم                                                        

 مدير وحدة متابعة الخريجين                                                          
 غادة العشماوي د/                                                       


