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 مكتب متابعة الخريجين
  كلية العلومب

  جامعة المنصوره 

 همسه
 فى أذن كل خريج 

 ألف مبروووووك

 حدد هدفك وابدأ اشتغل على نفسك للوصول الى هذا الهدف

ويسعى  -األكاديمى والبحثى  -المجتمع الجامعى الخريج الذى لديه طموح االستمرار فى  -1

المركز القومي   ) ين في أي جامعه خاصة أو جامعات جديده أو مراكز بحثيهيتعال الى

يجب عليه االتجاه إلى تسجيل  (... مركز البحوث الزاعية معهد بحوث البترول؛ للبحوث؛

جدا الدخول على صفحة وسهل  –فى التخصص المرتبط بمجال دراسته  تمهيدي ماجستير

 .الكلية والتعرف على كل األوراق المطلوبه والتسجيل اليكترونيا

كيمياء  -كيمياء  )   التحاليل الطبيةمجال  في االتجاه اليلدية الرغبه  الخريج الذى  -2

 ( يجب أن يقوم بااللتحاق بدبلومةميكروبيولوجى  –نبات  /؛ كيمياء كيمياء / حيوان -حيوي

مدتها سنه واحده )دبلوم الكيمياء الحيويه بقسم الكيمياء / دبلوم التحاليل المعملية وهى بقسم 

يجب  – بلومدعلم الحيوان / دبلوم الميكروبيولوجى وهى بقسم النبات ( وعندما تنتهى من ال

لية بالتدريب فى معمل خاص لمدة وهذا متاح أو على األقل أن تعمل على زيادة مهاراتك العم

 . ةالتحاليل الطبي في مجال )دوره تدريبية ( كورس عملي مكثفب تلتحق

علية أن يجب ومبيعات (  ايه واعالنع)د األدويةمن يرغب في االتجاه إلى العمل بقطاع  -3

  يلتحق ببرنامج دورات فى مجال التسويق والصيدالنياتأن ينمى مهاراته فى هذا المجال و

 . شركات األدوية و الصيدليات فيوأن يصقل موهبته 

الخاصة  من يرغب في العمل في المؤسسات الصناعية يجب عليه متابعة اإلعالنات -4

و بطلخا السماد  مصنعبالمؤسسة مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و 

اال أن  مجال الكيماويات ومستحضرات التجميل وغيرهاالشركات الخاصة فى شركة الكهرباء و

هذه الشركات تتطلب بعض الخبرات الخاصة فى مجال التنمية البشريه واللغات والخبرات 

العملية فى مجال عمل الشركه وطبيعى أن يخضع الخريج المتحانات نظريه ومقابالت شخصية 

بدورات تدريبية حقيقه ويحتفظ بشهادات هذه الدورات فعلى كل خريج أن ينمى مهاراته 

  فقط.ويتقدم لهذه الشركات بالصور األصليه 
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أن ينمى مهاراته التربويه بالمدارس عليه فى مجال التدريس العمل  من يرغب في  -5 

لتنمية مهارات . باحداى المدارس االلتحاقتربوي بكلية التربيه و  أن يلتحق بدبلومويمكنه 

  التدريس لديه.

البالستيك و  مثل صناعة و سوف يتم قريبا اإلعالن عن دورات تدريبية في مجاالت متعددة

ل ريب و االفيزياء الطبيه و الميديك و العطور و ادوات التجميل و التحاليل الطبية و المنظفات

مع العلم ان اي مقترحات للخريجين باإلعداد إلى دورات تدريبية معينه  ... التنمية البشرية 

مكتب موقع " متابعة كل ماعليك /  . سوف يتم إقامتها بما يتناسب مع سوق العمل

فرص عمل و تدريب  االعالن عنحيث يتم من خالله " خريجي كلية العلوم متابعة 

 ... للخريجين

ون خدمة المجتمع و ئلتابع لقطاع شللتواصل الرجاء التوجه إلى مكتب متابعة الخريجين ا

 .ماهر عامر علي عامر أد/ مكتب وكيل الكليةلالتابع  –تنمية البيئة 

 خالص تحياتى وتمنياتى بالتوفيق

 زكىم/ رانيا رمضان .أد

 مدير مكتب متابعة الخريجين بكلية العلوم


