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  حفل افتتاح الملتقي 
  

. عميد كليه الزراعه جامعه طنطا وا دمحم السيد احمد

وا. وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه

فاعليات الملتقي التوظيفي بافتتاح  الكليه لشئون الدراسات العليا و البحوث

اكتوبر  3 االحديوم  فيلكليه الزراعه جامعه طنطا للخريجين 

جميل من الشركات المشاركه و اصحاب المشاريع الصغيره من الخريجين و 

   .طالب الطالب و الساده الضيوف و الخريجين و ال

  -:دعوه الملتقي
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الطالب و الساده الضيوف و الخريجين و ال

  
دعوه الملتقي
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البرنامج

التسجيل
االفتتاح

  شريف عبد الونيس جبركلمة السيد االستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  اسعد درباله/ كلمة السيد االستاذ 
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  عميد الكلية

  فارس جورجي/ كلمة السيد االستاذ 
  مدير البنك الزراعي المصري

عروض المشروعات الصغيرة لطالب وخريجي الكلية
أنشطة وفرص العمل (شركات المشاركة بالملتقى 

)المتاحة بالشركات

و المشروعات  تكريم المشاركين من الشركات والهيئات المشاركة
.و اللجنه المنظمه 

تجهيزات القاعه الستقبال الحضور و استقبال سياده عميد الكليه 
ي حضور كال من ف للساده الضيوف و الشركات الراعيه و المشروعات الصغيره صباحا في مكتب سيادته

اسعد درباله و كيل الكليه  .د.اد شريف عبد الونيس وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه و 
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  -:جدول اعمال الملتقي

 البرنامجالوقت
 

 التسجيل10:9
 االفتتاح10.30

كلمة السيد االستاذ الدكتور
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

كلمة السيد االستاذ 
وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا و

كلمة السيد االستاذ الدكتور
عميد الكلية

كلمة السيد االستاذ 
مدير البنك الزراعي المصري

 عروض المشروعات الصغيرة لطالب وخريجي الكلية11.3
شركات المشاركة بالملتقى العروض 12.30

المتاحة بالشركاتوالتدريب   
 

تكريم المشاركين من الشركات والهيئات المشاركة1.00
  الطالبيه للخريجين 

   - : اولي فاعليات الملتقي التوظيفي

تجهيزات القاعه الستقبال الحضور و استقبال سياده عميد الكليه بدأت فاعليات الملتقي بالتسجيل للملتقي و 
للساده الضيوف و الشركات الراعيه و المشروعات الصغيره صباحا في مكتب سيادته

د شريف عبد الونيس وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه و 
  .لشئون الدراسات العليا و البحوث 

 

جدول اعمال الملتقي

 الوقت

10:9 
10 - 10.30  

10.30- 30  
11.30- 12.30  

12.30- 1.00  

  

اولي فاعليات الملتقي التوظيفي

بدأت فاعليات الملتقي بالتسجيل للملتقي و 
للساده الضيوف و الشركات الراعيه و المشروعات الصغيره صباحا في مكتب سيادته

د شريف عبد الونيس وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه و .ا
لشئون الدراسات العليا و البحوث 
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التقديم والترحيب ببافتتاح فاعليات الملتقي التوظيفي 
بادئا بالسالم الحضور و ابنائنا الخريجين و الطالب بقاعه المؤتمرات و 

د شريف جبر و التي أشار .كلمات الترحيب بكلمه ا
خاللها على أهمية التعاون بين الكلية والشركات والهيئات الزراعية بالمجتمع الخارجي فى تحقيق أهداف 
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   -: فاعليات الملتقي التوظيفي

بافتتاح فاعليات الملتقي التوظيفي  دمحم فتوح مدير مركز التجارب و البحوث بالكليه
الحضور و ابنائنا الخريجين و الطالب بقاعه المؤتمرات و  الساده

كلمات الترحيب بكلمه ابدات . الذكر الحكيم تالوه ايات من 
خاللها على أهمية التعاون بين الكلية والشركات والهيئات الزراعية بالمجتمع الخارجي فى تحقيق أهداف 

 

فاعليات الملتقي التوظيفي ثاني

دمحم فتوح مدير مركز التجارب و البحوث بالكليه.قام د
السادهبالمنصه الكريمه و

تالوه ايات من و  الجمهوري
خاللها على أهمية التعاون بين الكلية والشركات والهيئات الزراعية بالمجتمع الخارجي فى تحقيق أهداف 



  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

    

ع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا استعداد الكلية والمراكز ذات الطابع الخاص بها لتقديم جميع 
االستشارات الزراعية المطلوبة للشركات أو أفراد المجتمع المحيط كذلك اكد سيادته البنائه الطالب علي 

 .يناسب سوق العملضروره التحاقهم بورش العمل التدريبيه التي تقام بالكليه إلعداد خريج 

فارس جورجي مدير البنك الزراعي المصري 
بالقاهره عن مدى سعادته بالتواجد بين خريجي الكليه و اعضاء هيئه التدريس شاكرا لالداره الكليه حسن 
لجميع القوافل االرشاديه للكليه كذلك تقديم كل الدعم 
للمشاريع الطالبيه الصغيره من البنك بدون فوائد عارضا سيادته للمميزات البنك الزراعي و دوره الفعال 

لتي بدات بشكر د دمحم السيد احمد لتشرح صدور ابنائه الطالب و الخريجين و ا
لسياده وكيل خدمه المجتمع و اللجنه المنظمه للملتقي كما أوضح خاللها الهدف من اقامه الملتقى التوظيفي 
للكليه سنويا و هو ربط الخريج سوق العمل مع توفير فرص تدربيه و عمل مناسب للخريجين، وكذلك 

الزراعىه على المستوى المحلى  تعريف الطالب والخريجين بمتطلبات سوق العمل بمختلف المجاالت
واإلقليمي و كذلك الدولي ، وكذلك توفير فرص جيدة للشركات والهيئات الختيار ما يناسبها من خريجى 
و خالل كلمته ايضا اكد سياده العميد علي حرص الكليه الدائم علي أبنائها من 
رات الدراسيه بالكليه لتحقيق الجوده و لتخريج طالب يتناسب مع 
، و خطه التنمية المستدامةللحد من مشكلة البطالة وتأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق 

 و شرفنا بالحضور سعاده وكيل وزاره الزراعه بالغربيه و الذي اثني علي الملتقي و إقامته سنويا و التنظيم
الجيد له مؤكدا دور الوزاره في توفير تدريبات لشباب الزراعيين و المساعده في اقامه مشروعات صغيره 
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ع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا استعداد الكلية والمراكز ذات الطابع الخاص بها لتقديم جميع 
االستشارات الزراعية المطلوبة للشركات أو أفراد المجتمع المحيط كذلك اكد سيادته البنائه الطالب علي 

ضروره التحاقهم بورش العمل التدريبيه التي تقام بالكليه إلعداد خريج 

فارس جورجي مدير البنك الزراعي المصري .كذلك شرفنا في هذا اليوم البنك الزراعي المصري و أشار ا
بالقاهره عن مدى سعادته بالتواجد بين خريجي الكليه و اعضاء هيئه التدريس شاكرا لالداره الكليه حسن 

لجميع القوافل االرشاديه للكليه كذلك تقديم كل الدعم االستقبال و الترحيب و دعي سيادته الي تبني الشركه 
للمشاريع الطالبيه الصغيره من البنك بدون فوائد عارضا سيادته للمميزات البنك الزراعي و دوره الفعال 

   .في خدمه المجال الزراعي

د دمحم السيد احمد لتشرح صدور ابنائه الطالب و الخريجين و ا.و جاءت كلمه سياده العميد ا
لسياده وكيل خدمه المجتمع و اللجنه المنظمه للملتقي كما أوضح خاللها الهدف من اقامه الملتقى التوظيفي 
للكليه سنويا و هو ربط الخريج سوق العمل مع توفير فرص تدربيه و عمل مناسب للخريجين، وكذلك 

تعريف الطالب والخريجين بمتطلبات سوق العمل بمختلف المجاالت
واإلقليمي و كذلك الدولي ، وكذلك توفير فرص جيدة للشركات والهيئات الختيار ما يناسبها من خريجى 

و خالل كلمته ايضا اكد سياده العميد علي حرص الكليه الدائم علي أبنائها من . الكلية للعمل والتدريب بها
رات الدراسيه بالكليه لتحقيق الجوده و لتخريج طالب يتناسب مع الطالب و السعي سنويا علي تطوير المقر

، و خطه التنمية المستدامةللحد من مشكلة البطالة وتأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق 

و شرفنا بالحضور سعاده وكيل وزاره الزراعه بالغربيه و الذي اثني علي الملتقي و إقامته سنويا و التنظيم
الجيد له مؤكدا دور الوزاره في توفير تدريبات لشباب الزراعيين و المساعده في اقامه مشروعات صغيره 

   .و توفير اراضي زراعيه للخريجين الجدد

  

 

ع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا استعداد الكلية والمراكز ذات الطابع الخاص بها لتقديم جميع قطا
االستشارات الزراعية المطلوبة للشركات أو أفراد المجتمع المحيط كذلك اكد سيادته البنائه الطالب علي 

ضروره التحاقهم بورش العمل التدريبيه التي تقام بالكليه إلعداد خريج 

كذلك شرفنا في هذا اليوم البنك الزراعي المصري و أشار ا
بالقاهره عن مدى سعادته بالتواجد بين خريجي الكليه و اعضاء هيئه التدريس شاكرا لالداره الكليه حسن 

االستقبال و الترحيب و دعي سيادته الي تبني الشركه 
للمشاريع الطالبيه الصغيره من البنك بدون فوائد عارضا سيادته للمميزات البنك الزراعي و دوره الفعال 

في خدمه المجال الزراعي

و جاءت كلمه سياده العميد ا
لسياده وكيل خدمه المجتمع و اللجنه المنظمه للملتقي كما أوضح خاللها الهدف من اقامه الملتقى التوظيفي 
للكليه سنويا و هو ربط الخريج سوق العمل مع توفير فرص تدربيه و عمل مناسب للخريجين، وكذلك 

تعريف الطالب والخريجين بمتطلبات سوق العمل بمختلف المجاالت
واإلقليمي و كذلك الدولي ، وكذلك توفير فرص جيدة للشركات والهيئات الختيار ما يناسبها من خريجى 

الكلية للعمل والتدريب بها
الطالب و السعي سنويا علي تطوير المقر

، و خطه التنمية المستدامةللحد من مشكلة البطالة وتأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق 2030رؤية مصر 
  .العمل

و شرفنا بالحضور سعاده وكيل وزاره الزراعه بالغربيه و الذي اثني علي الملتقي و إقامته سنويا و التنظيم
الجيد له مؤكدا دور الوزاره في توفير تدريبات لشباب الزراعيين و المساعده في اقامه مشروعات صغيره 

و توفير اراضي زراعيه للخريجين الجدد
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 .العروض التقديميه للمشاريع التقديميه و رعاه الملتقي و بعض الشركات و الهيئات
الطالبيه و الخريجين و الخاصه بالمشروعات الصغيرة 

 :مشروعات اال و هم
مشروع إنشاء مشتل النتاج شتالت الخضر ومشرروع صيانة االجهزة والمعدات الزراعية ومشروع 

زجة والمصنعة و مشروع الضأن وكذلك مشروع التفريخ وأيًضا مشروع انتاج اللحوم المجمدة والطا
و القيت جميع المشروعات الصغيره و العرض التقديم 
و أبدى البنك الزراعي المصري استعداده لتمويل بعض هذه 

ملتقي و الضيوف من بعض الشركات و الهيئات كلمات و 
عروض تقديميه و كذلك العديد من الفرص التدربيه المجانيه للطالب لديها و فرص عمل للمتميزين و 
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   -: فاعليات الملتقي التوظيفي

العروض التقديميه للمشاريع التقديميه و رعاه الملتقي و بعض الشركات و الهيئات
الطالبيه و الخريجين و الخاصه بالمشروعات الصغيرة بدات العروض التقديميه بعروض المشاريع 

مشروعات اال و هم) ٧(الخاصه بهم و القائمه بالفعل و ضمت عدد 
مشروع إنشاء مشتل النتاج شتالت الخضر ومشرروع صيانة االجهزة والمعدات الزراعية ومشروع 

الضأن وكذلك مشروع التفريخ وأيًضا مشروع انتاج اللحوم المجمدة والطا
و القيت جميع المشروعات الصغيره و العرض التقديم .تربيه البط و مشروع معمل زراعه االنسجه

و أبدى البنك الزراعي المصري استعداده لتمويل بعض هذه .للطالب القبول المتميز من جميع الحضور
 .المشروعات الصغيره و تمنيتها

ملتقي و الضيوف من بعض الشركات و الهيئات كلمات و كذلك قدمت بعض الشركات الراعيه لل
عروض تقديميه و كذلك العديد من الفرص التدربيه المجانيه للطالب لديها و فرص عمل للمتميزين و 

  

  

 

فاعليات الملتقي التوظيفي لثثا

العروض التقديميه للمشاريع التقديميه و رعاه الملتقي و بعض الشركات و الهيئات - ثالثا 
بدات العروض التقديميه بعروض المشاريع 

الخاصه بهم و القائمه بالفعل و ضمت عدد 
مشروع إنشاء مشتل النتاج شتالت الخضر ومشرروع صيانة االجهزة والمعدات الزراعية ومشروع 

الضأن وكذلك مشروع التفريخ وأيًضا مشروع انتاج اللحوم المجمدة والطا
تربيه البط و مشروع معمل زراعه االنسجه

للطالب القبول المتميز من جميع الحضور
المشروعات الصغيره و تمنيتها

كذلك قدمت بعض الشركات الراعيه لل
عروض تقديميه و كذلك العديد من الفرص التدربيه المجانيه للطالب لديها و فرص عمل للمتميزين و 

   .التي تم تدريبهم
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تكريم المشاريع الطالبيه و رعاه الملتقي و الهيئات و الشركات الحضور و اللجنه المنظمه 

الحضور من الشركات و جائت لحظه التكريم حيث تم تكريم الشركات الراعيه للملتقي و الضيوف 
    .والهيئات و طالب المشروعات الصغيره و كذلك اللجنه المنظمه للملتقي و اداره الكليه

  جـــامـــعـة طـــنـطـا 
  كـــلـيـة الــزراعـــة
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  -: فاعليات الملتقي التوظيفي

تكريم المشاريع الطالبيه و رعاه الملتقي و الهيئات و الشركات الحضور و اللجنه المنظمه 

و جائت لحظه التكريم حيث تم تكريم الشركات الراعيه للملتقي و الضيوف 
والهيئات و طالب المشروعات الصغيره و كذلك اللجنه المنظمه للملتقي و اداره الكليه

 

  

فاعليات الملتقي التوظيفي رابع

تكريم المشاريع الطالبيه و رعاه الملتقي و الهيئات و الشركات الحضور و اللجنه المنظمه  - ابعا ر
 .للملتقي

و جائت لحظه التكريم حيث تم تكريم الشركات الراعيه للملتقي و الضيوف 
والهيئات و طالب المشروعات الصغيره و كذلك اللجنه المنظمه للملتقي و اداره الكليه



  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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  كـــلـيـة الــزراعـــة

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةقطاع 
2020-2021  

  
   

     

     

   

 



  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  جـــامـــعـة طـــنـطـا     
  كـــلـيـة الــزراعـــة

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةقطاع 
2020-2021  
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 عميد الكلية  

دمحم السيد أحمد/  د.ا  

  جـــامـــعـة طـــنـطـا 
  كـــلـيـة الــزراعـــة
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نشطه القطاع

هناء عاطف نسيم

شئون خدمة المجتمع الكليه لوكيل   

شريف عبد الونيس جبر   /د.ا  

 

نشطه القطاعمنسق   

هناء عاطف نسيم.د   

  


