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 مقدمة

العمليوة  فو جامعة المنصورة جاهدة بتطبيق معايير الجوودة  –تسعى كلية العلوم      

التعليمية حرصا منها على تخريج طوب  متميونيو و و مسوتوا عواا يسواهم بةعاليوة 

و لوو   الموودن حووا مالووكبم المجتمووي المحوويط   ونيووادة الووروابط مووي المجتمووي  فوو 

سوووق العمووا و لوو  لخلووق فوور   لتحسوويو مسووتوا الخووريج بمووا يتوافووق مووي متطلبووام

 مجاالم متنوعة وفر  عما جديدة   وإيجادحقيقية للخريج 

انطبقووا مووو رخبووة خريجوو  كليووة العلوووم وتطلعوواتهم لتعهيووا  نةسووهم للعمووا ولوو ا و   

بمختلووول المجووواالم بوووالمجتمي المحووويط واطبعهوووم علوووى احتياجوووام سووووق العموووا 

ختلل المجاالم ممو الوقوا طوريقهم ومتطلباته ورؤية نما ج مالرفة مو الخريجيو بم

و سسووووا كيانوووام  العلمووو بعنةسوووهم وعملووووا علوووى تحقيوووق  حبمهوووم بالعموووا والبحووو  

 فوو ومالووروعام بحةيووة وتوورابط  لوو  مووي  هوودال مكتوو  متابعووة الخووريجيو ورسووالته 

تعهيووا الخووريج لسوووق العمووا وتعريةووه بالمجوواالم المتاحووة  مامووه وربطووه بووالمجتمي 

ا مووا يعقوودل مووو لقووايام وملتقيووام وورت عمووا ودورام المحوويط مووو خووب الصووناع 

ام القطاعو وممةل وندوام مي  صحا  األعماا ورؤساي مجالس الالركام ومديري 

ورخبوة منوا  الخوريجيو المتميونيو بكافوة القطاعوام والمجواالمموي بالمجتمي و الطبية

   لعماتقليا الةجوة مابيو الدراسة األكاديمية واالحتياجام الةعلية لسوق ا ف 

الكليوة  خريجو تدريبية استمدم فكرتها مو مجموعة متميونة موو  تم عقد دورة ول ل 

 تحم عنواو : 

 كلية علوم لسوق العمل " وخريجي" تأهيل طالب               

تم اإلعبو عوو الودورة تةصويليا موو خوبا صوةحة المكتو  علوى الةويس بوو   موقوي 

عووووو المحا ووووريو ومو وووووعام  كليووووة العلووووومإل  وتووووم اإلعووووبو خريجوووو متابعووووة 

 المحا رام واإلعبو عو السيرة ال اتية للمحا ريو  
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كليووة العلوووم  سووةراي  خريجوو ت وومنم الوودورة عوودد مووو المحا ووريو المتميوونيو مووو 

العلومإل ت منم المحا رام العديد مو المو ووعام الج ابوة للعديود موو الخوريجيو 

 لبالرية  واللغة والتنمية ا العلم بمجاالم العما والبح  

  2018/  7/  26 - 25األربعوواي والخموويس  يوووم امتوودم الوودورة ليوموواو متتاليوواو 

 إلوىجامعة المنصورة موو السواعة العاالورة صوباحا  –بقاعة المؤتمرام بكلية العلوم 

 الساعة الةالةة عصرا 

 -ادة :ـــالس 25/7/2018اء ـــاليوم األول األربع فياضر ـــح

 Mocks, SEO  الحسين /  حمد جيولوج هندس م -1

 مدر  لغة انجلينية     مستر/ محمد عيد  -2

 خبير تنمية بالرية    دكتور/  يمو ممدوح -3

 صحة عامة     مجدي يمو  كيميائ  -4

 -ادة :ـــالس 26/7/2018الخميس  انيالثاليوم  فياضر ـــح

 علوم خريج مجاالم عما     الدسوق دكتور/ محمود  -1

 منح علمية    ددكتور/ على ماج -2

3- Hr سير  اتية ومقاببم الخصية   / محمد عصام 

 علم بح      محمد على خللدكتور/  -4

كبيوورل مووو الطووب  العووداد األ بهوو ل ح ووورفقوود كوواو ال ومووو الجوودير بالوو كر          

كليووة العلوووم مووو تهافووم طووب  وخووريجيو لوويس فقووط  فقوودمةاجووعل للجميووي والخووريجيو 

موو الخوريجيو والطوب   لرد كبيواعود ر وبجامعة المنصورل على الدورة ولكوو ح و

وهوو ا دليووا علووى نيووادة بمختلوول كليووام جامعووة المنصووورة  ومووو  جامعووام  خوورا 

توه وتؤهلوه لسووق حور  الطالو  والخوريج علوى التونود بالمعوارل التوى تةقوا مهارا

هوا فيعو مدا استةادتهم مو الدورة والمعلومام القيمة المقدمة  عر  الجميي والعما 

   المتمينيووالمدربيو والمحا ريو 
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 (الفيس بوك) عوةد

 لحضور دورة تدريبية تحت عنوان

 "و خريجي كلية العلوم لسوق العمل طالب" تأهيل 
بالتعاون  ينظمها قطاع شئون البيئة و خدمة المجتمع و مكتب متابعة الخريجين

الدورات بالدور  بقاعة 7/  26، 7/  25مي و ذلك يومع فريق سفراء العلوم 
يبداء التسجيل  عصراً و سوف 3الرابع الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة 

 صباحاً  9الساعة 
ستفسار بمكتب متابعة الخريجين التابع لقطاع شؤون البيئه و خدمة الو ا للحجز - 

 ع و سوف يتم تسليم شهادة بالحضور معتمدة من كلية العلومالمجتم

https://www.facebook.com/hashtag/للحجز
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 جانب من الحضور
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أ.د/ وكيل الكلية عميد الكلية وأد/ من الدورة معتمدة وتم تسليم الح ور الهادام 

 بكلية العلوم أ.د/ مدير مكتب متابعة الخريجين

 

 مر على عامر  وكيل كلية العلوماألستاذ الدكتور/ ماهر عا:    إعداد التقرير

 األستاذ الدكتور / رانيا رمضان زكى مدير مكتب متابعة الخريجين   

 األستاذه/ دعاء زين العابدين  منسق مكتب متابعة الخريجين                   

 

 

 

 

 


