
                             

 يتشرف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ومكتب متابعة الخريجين ورابطة أصدقاء البيئه

 بدعوة جميع خريجى كلية العلوم بجميع القطاعات الى:

 2017 ملتقى الخريجين والتوظيف      

 تحت رعاية: 2017/ 12/4وذلك يوم األربعاء الموافق 

 ـــــــــــس الجامــــــعةرئيـــمحمد حسن القناوي  د/ .أ

 نائب رئيس الجــــــــــــــامعهزكى محمد زيدان  د/ .أ

 عمـــيد الكلـــــــــــــــــــــيةعزه اسماعيل عثمان د/ .أ

 وكيـــــل الكلــــــــــــــــيةماهر عامر على عامر د/ .أ

 مدير مكتب متابعة الخريجــينرانيا رمضان ذكى م/ .د.أ

لطالب والخريجين فى تمام التاسعة صباحا وتبدأ الفعاليات الساعة يبدأ التسجيل ل
 العاشره بقاعة االجتماعات الكبرى بالدور الرابع

 فعاليات الملتقى:
كلمات افتتاحيه /نائب رئيس الجامعة / عميد الكلية / وكيل الكلية/ مدير مكتب الخريجين /كلمة     

ات/عرض تقديمى عن الشركات المشاركه/ الخريجين / تكريم رؤساء مجالس ادارة الشرك

مواصفات ومهارات الخريج الذى يود تعيينه /راحة لتقديم الشاى / يتم عرض) مشوار حياه( 

وتكريمهم / ندوه لمناقشة هموم الخريج وتطوير  -السيره الذاتية لبعض الخريجين المتميزين 

 لتذكارية.مهارة البحث عن عمل وليس البحث عن وظيفه / الختام والصور ا

على هامش الملتقى سوف يكون هناك معرض خاص بمنتجات الشركات أو بانر خاص بالشركة 

 باالضافه الى معامل التحاليل والترويج لهذه المعامل والشركات.

 

زمالئى األعزاء أصحاب معامل التحاليل أن يبادروا بعمل بانر خاص بالمعمل والمشاركة فى      

 لالستفسار أو األشتراك 01060853371واصل من خالل رقم التليفون الملتقى على أن يتم الت

 

 مع تحيات : قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بكلية العلوم



  2017ملتقي الخريجين والتوظيف بكلية العلوم 

جامعة المنصورة أن تدعوا  –يسر قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم     

والذي سيعقد بمشيئة هللا يوم  2017كم للمشاركة في فعاليات ملتقي الخريجين والتوظيف سيادت

 ،ابريل المقبل   12األربعاء 

 يمكن لحضراتكم المشاركة من خالل األنشطة التالية : 

 المراكز(. -الجهات البحثية   –المعامل   -.  التعريف والدعاية ) الشركات 1

 ليوم ) دعم اليوم (..  ان تكونوا رعاه ل2

 .  توفير فرص تدريب للطالب او الخريجين لديكم.3

 .  توفير فرص عمل للخريجين لديكم.4

 . تقديم أفكار ومقترحات من شأنها االرتقاء بمستوي الخريجين ومهاراتهم .5

  نرحب بان يكون لكل جهة استاند / بانر خاص بها للدعاية ويمكن ) للشركة / المعمل ( عمل

دقائق ( كما يمكن للشركة  10تيشن ) عرض تقديمي ( عن أنشطتها ومنتجاتها ) برزن

المشاركة بإعالن للدعاية علي موقع مكتب متابعة الخريجين ) الفيس بوك (  وعلي صفحة 

 الكلية. 

  في حالة رغبتكم في المشاركة يرجي التواصل مع اللجنة المنظمة بنوع المشاركة التي

ارسال دعوه رسمية لكم واالتصال بكم لالتفاق علي التفاصيل .كما أن ترغبون فيها وسنقوم ب

المراكز  -الجهات البحثية   –المعامل   -اللجنة المنظمة تهيب بالسادة المشاركين  ) الشركات 

( في فعاليات الملتقي تأكيد وصول الدعوات الرسمية المرسلة من قبل السيد أ.د / عميد كلية 

/ وكيل كلية العلوم وسرعة إرسال نبذه عن أنشطة شركاتكم او معاملكم علوم المنصورة و أ.د 

 او هيئاتكم ) الدعاية التي ترغبون فيها ( في موعد أقصاه أسبوع قبل انعقاد الملتقي .

 

  / ( 01060853371لالستفسار : التواصل       ) ت 

 

   الي ما فيه الخير وفقنا هللا -شاكرين حسن تعاونكم                                  

 ةوكيل الكلي                                                                                 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                       

   أ.د / ماهر عامر علي عامر                                                 


