
  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

    

   للملتقى

حيث يوفر فرص عمل  2021

كليه اهتمام كبير بشباب ال دمحم السيد احمد

بيئة العمل المناسبة لهم في مجال تخصصاتهم، مقدماً 

 شريف جبر. د.كما اوضح ا

أن تبني الملتقى هو من ضمن ما تسعى 

من مبدأ حرص طالبها في خدمة خريجيها ومن هم على وشك التخرج من 

التهم وبذل كل ما على تمكين خريجيها من الحصول على وظائف تناسب مؤه

أن  .بعد التخرج طالبهانتهاج مبدأ التنسيق الوظيفي والسعي لتقديم دعمها ل

لعديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي 

ً للعمل تقوم بعرضها على الشباب في الملتقى وتستقطبهم للعمل لديها ولقد  .تملك فرصا

تمر مدة يسالذي سوخالل الملتقى 

   )التلفزيون  وعدد من الصحف 

حيث يهدف الملتقى إلى ربط 

ً لخلق فرص عمل الئقة لشباب الخريجين ومن ذوي  وسعيا

االحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة أمامهم إلجراء مقابالت شخصية وفرص للتدريب 

ً تعريف الطالب بالقدرات والمهارات التي تتطلبها مختلف مجاالت  والتأهيل ، وأيضا

ر فرص للهيئات والشركات 

  جـــامـــعـة طـــنـطـا 
  كـــلـيـة الــزراعـــة
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للملتقى التحضيريه تاجتماعاال

2021 لخامسالكلية استعداداتها إلطالق الملتقى التوظيفي ا

دمحم السيد احمد .د.اعميد الكلية  برزوأ .الزراعه ه

بيئة العمل المناسبة لهم في مجال تخصصاتهم، مقدماً  و ضروره توفيرفرص تدريب و

كما اوضح ا .هذا الملتقى ات المساهمه فيلجميع الشركشكره وتقديره 

أن تبني الملتقى هو من ضمن ما تسعى  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

في خدمة خريجيها ومن هم على وشك التخرج من 

على تمكين خريجيها من الحصول على وظائف تناسب مؤه

نتهاج مبدأ التنسيق الوظيفي والسعي لتقديم دعمها ل

لعديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي ل فعاله مشاركةبمثابه 

ً للعمل تقوم بعرضها على الشباب في الملتقى وتستقطبهم للعمل لديها تملك فرصا

خالل الملتقى  شركه سيتم وجودهاأكثر من  دعوهنجحت الكلية في 

التلفزيون  وعدد من الصحف (غطيه إعالمياً سيتم تو .يوم واحد فقط 

 -:االجتماع مع اللجنه المنظمه

حيث يهدف الملتقى إلى ربط للملتقي لفريق التنفيذي ا اقامه عدد من االجتماعات مع

ً لخلق فرص عمل الئقة لشباب الخريجين ومن ذوي  لكليهالعمل با وسعيا

االحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة أمامهم إلجراء مقابالت شخصية وفرص للتدريب 

ً تعريف الطالب بالقدرات والمهارات التي تتطلبها مختلف مجاالت  والتأهيل ، وأيضا

ر فرص للهيئات والشركات سوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي ، مع توفي

الكلية استعداداتها إلطالق الملتقى التوظيفي ا بدات

هلخريجي كلي

و ضروره توفيرفرص تدريب و

شكره وتقديره 

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكليه

في خدمة خريجيها ومن هم على وشك التخرج من  كليهإليه ال

على تمكين خريجيها من الحصول على وظائف تناسب مؤه كليهال

نتهاج مبدأ التنسيق الوظيفي والسعي لتقديم دعمها لاليمكن 

بمثابه الملتقى هو 

ً للعمل تقوم بعرضها على الشباب في الملتقى وتستقطبهم للعمل لديها تملك فرصا

نجحت الكلية في 

يوم واحد فقط 

االجتماع مع اللجنه المنظمه -1

 
اقامه عدد من االجتماعات معتم 

العمل باسوق 

االحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة أمامهم إلجراء مقابالت شخصية وفرص للتدريب 

ً تعريف الطالب بالقدرات والمهارات التي تتطلبها مختلف مجاالت  والتأهيل ، وأيضا

سوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي ، مع توفي



  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

    

والمؤسسات لإلعالن عن أنشطتها وبحث سبل التعاون مع الجامعة وتعريف الهيئات 

  . لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  دمحم ابراهيم فتوح./ د              

 دمحم رمضان درويش.د.ا           

 اسامه عبد الحميد.د                     

 جمال هاللي
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والمؤسسات لإلعالن عن أنشطتها وبحث سبل التعاون مع الجامعة وتعريف الهيئات 

  .وسبل االستفادة منها كليهوالشركات بمراكز وخدمات ال

  -:الملتقى

  .الزراعه جامعه طنطا عميد كلية احمد

:-   

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالزراعه  وكيل كليه جبر شريف عبد الونيس

  :اللجنه المنظمه للملتقي
 :الساده اعضاء هيئه التدريس 

              نسيمعاطف هناء ./د            ربيعدمحم 

            دينا احمد مرتضي.د      رحاب أبو اسماعيل

                         ياسر نحيله.د             احمد الجوهري

 احمد جبر.د                       دمحم رضا

 :الساده االداريين 

جمال هاللي   حيدروليد    دمحم حسن.ا    فاطمة فتوح عبدربه

  كلية الزراعة

والمؤسسات لإلعالن عن أنشطتها وبحث سبل التعاون مع الجامعة وتعريف الهيئات 

والشركات بمراكز وخدمات ال

الملتقى رئيس

احمد دمحم السيد د.ا

:الملتقى مقرر

شريف عبد الونيس. د.ا

اللجنه المنظمه للملتقي
الساده اعضاء هيئه التدريس 

دمحم حازم ./ د    

رحاب أبو اسماعيل./ د   

احمد الجوهري.د.ا    

دمحم رضا.د     

الساده االداريين 

فاطمة فتوح عبدربه. د    

  

كلية الزراعةاتحاد طالب 
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  -:الشركات و الهيئات المشاركه

  :الملتقي تحت رعايه

 
 

    

 

الشركات و الهيئات المشاركه
 

الملتقي تحت رعايه

 

 :الشركات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

    

 عميد الكلية  

دمحم السيد أحمد/  د.ا  
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  البنك الزراعي المصري

 المشروعات الصغيره

  مشروع مشتل الخضراوات

  مشروع انتاج الضان

  مشروع صيانه االالت الزراعيه

  مشروع معمل التفريخ

  مشروع تربيه البط

  معمل زراعه االنسجهمشروع 

  مشروع منتجات الدجاج و المجمدات

انشطه القطاع

هناء عاطف نسيم

 وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع 

شريف عبد الونيس جبر   /د.ا  

  

 :الهيئات

 البنك الزراعي المصري

المشروعات الصغيره

 مشروع مشتل الخضراوات

 مشروع انتاج الضان

 مشروع صيانه االالت الزراعيه

 مشروع معمل التفريخ

 مشروع تربيه البط

  مشروع

 مشروع منتجات الدجاج و المجمدات

  

  

  

  

  

   

انشطه القطاعمنسق   

هناء عاطف نسيم.د   


