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 المنصورةجامعة  –كلية العلوم 

 قطاع شئون خمة المجتمع وتنمية البيئة

 .مكتب متابعة الخريجين

 

 

 حول اجتماع مكتب متابعة الخريجين  رتقري

 .ومندوبى شركة سفكو للكيماويات واألدويه البيطريه والنباتيه 

 2/7/2017الموافق األحد 

 

لتحقيق األهداف التى أقيم من أجلها مكتب لمتابعة  رهمالمست فى اطار األنشطه      

تم اليوم اجتماع هام بين ادارة المكتب واداره شركة  فقد –كلية العلوم ب نيخريجال

فى  2017سفكو وذلك تنفيذا للتوصيات التى تمت خالل ملتقى التوظيف والخريجين 

والذى تعهد فيها السيد االستاذ / شادى محمد  رئيس   2017الثانى عشر من ابريل 

ومقرها  –سفكو للكيماويات واألدويه البيطريه والنباتية شركة مجلس ادارة 

 خلف مصر للطيران. -الجيششارع  -المنصوره



2 |   
 

 

عمل بالشركه على أن خريج لالنضمام الى فريق ال 60باستقبال عدد          

يخضعوا الى دورات تدريبية فى مجال البحث والتسويق وذلك لمدة شهر ثم يلى ذلك 

تعيين عدد عشره من الخريجين ممن يثبتوا جدارتهم فى هذه الدورات ومن لم 

يحالفه الحظ سوف يحصل على شهادة معتمدة من الشركة بحضوره واجتيازه 

شركة مره أخرى فى حال توفر مثل هذه الدورات الدوره وله الحق فى التقدم الى ال

. 

 

وقد بدأ االجتماع بكلمه من أد/ ماهر عامر على عامر وكيل كلية العلوم لشئون 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس ادارة المكتب رحب فيها سيادته 

وأثنى على كل من تقدموا لالنضمام للدوره المطروحه  بالخريجين وهنأهم بالتخرج 
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من شركة سفكو وأكد سيادته على أن كل خريج يجب أن يسعى فى كل قطاعات 

الدولة المرتبطة بكلية العلوم ويسعى بصدق وراء كل فرصة تدريبية مهما كانت 

ج الصعوبات فهذه الفترة التى تعقب التخرج يجب استغاللها لتنمية مهارات الخري

وثقل مواهبه كى يتسلح بعدد من المهارات التى يمكن ان تميزه عن غيره من 

الخريجين كما أضاف سيادته أن التقدير مطلوب لكن عندما تتساوى التقديرات حتى 

لو امتياز فيتم االختيار على أسساس السمات الشخصيه ودرجة التواصل والمهارات 

 وغيرها .

 

ا رمضان زكى مدير مكتب متابعة الخريجين وقد تلى ذلك كلمه للدكتوره/ راني   

بكلية العلوم وهنأت الجميع بالتخرج ورحبت بالدكتوره/ هند الدنف مندوبة الشركة 

والمسئوله عن تنظيم واعداد الخريجين للدورات التدريبية المطروحة وأضافت د/ 

ر رانيا أن خريج كلية العلوم يتمتع بسمعة جيدة فى سوق العمل ويعتبرونه الجوك

حيث أنه يتمتع بصفات غايه فى األهمية واليتمتع بها غيره من خريجى الكليات 

األخرى وعلى كل خريج أن يطور من مهاراته بالدورات التدريبية ومكتب متابعة 

لتنظيم دورات تدريبية كلما اكتمل العدد المطلوب فى كل الخريجين على استعداد 

طلوبه فى سكرتارية مكتب متابعة دوره على أن يتم تسجيل الخريج للدوره الم

 وكيل الكلية.بمكتب  –الخريجين 
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حول تنظيم مندوبة الشركه وفى نهاية اللقاء تحدثت الدكتوره/ هند الدنف 

وقد تقدم للحصول على هذه الدورات عدد  المجموعات وجدول الدورات ومواضيعها

 ) مرفق كشف بأسماء وتوقيعات الخريجين ( خريج من التخصصات المختلفة 62

 

 

 :تقريرال اعداد

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجدتمع وتنمية البيئة    ماهر عامر على عامر     أد/

 مدير مكتب متابعة الخريجين                                رانيا رمضان زكى    أد/

 مسئول العالقات العامه                 أ/ محمد ابراهيم البندارى                    

             سكرتارية مكتب متابعة الخريجينابراهيم                                     أ/ دعاء


