
 م              )2006-2005تقرير عن يوم الخريجين  االول وملتقي التوظيف  لدفعة(     

  1562م تحت رقم 2005 اجتمع السيد االستاذ الدكتور عميد الكليه ورئيس جمعية خريجي كلية  العلوم المشهره في ▄
بمجلس ادارة الخريجين  ورعاية الشباب لالعداد لالحتفال بيوم الخرجين وهو احتفال تقوم به الكليه كل عام وتشرف عليه 

        م تم نحديد يوم                  2006م وفي هذا العام 2006جمعية الخريجين منذ بداية االحتفال بيوم الخريجين في عام  
. 

 بدأ االعداد والتجهيز بتشكيل لجنه برئاسة االستاذ الدكتور  دمحم جمال حلمي عبدالواحد، عميد الكلية ورئيس مجلس ▄
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس –ادارة جمعية الخريجين أ.د/زين العابدين عبدالعال 
 مقرر جمعية الخريجين بالكلية. وقد بذل مجهودا جبارا لتذليل العقبات  –ادارة جمعية خريجي الكلية وأ.د/زينب دمحم البشير 

 من حجز قاعة االحتفاالت وكذلك التصاريح الخاصه  بإتمام الحفل وعمل اجتماع اسبوعي لمتابعة سير التجهيز للحفل من 

 - االعالن عن موعد الحفل  1

 - وقد قام الطلبة االعضاء في جمعية الخرجين بارسال خطابات للخرجين لدعوتهم للحفل2 

- اعداد الدعوات وارسالها لضيوف الحفل من اولياء امور الطالب واالطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية ومنها 3
شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مركز البحوث الزراعية ، مركز بحوث صحة الحيوان بالشرقية، بعض مديري 

المدارس الثانوية ،مكتب البية بمحافظة الشرقية وبعض الشركات الخاصة بالزقازيق ومنطقة العاشر من رمضان 
 والصالحية الجديدة.

 - اعداد الملصوقات الخاصه باالعالن عن الحفل في الكليه4

 - لجنة لتسجيل االسامي الخاصة بالطلبه المشتركين في الحفل5

 - لجنه العداد وتجهيز الطعام للمشاركين في الحفل 6

 - لجنة لتنظيم اماكن الجلوس في قاعة االحتفاالت 7

 - لجنة الستقبال الخرجين وذويهم علي باب القاعة8

 - لجنة لتسليم االرواب والطواقي ،الزي الخاص بالطلبة الخرجين 9

  طالب وطالبة 250عدد الطلبه المكرمين ▄

بدا االحتفال في الساعة الثانية ظهرا بحضور االستاذ الدكتور عميد الكلية والساده االساتذة وكالء الكلية ولفيف من  ▄
اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين  والموظفات والعاملين والعامالت في كلية العلوم والطالب المكرمين واولياء 

 االمور وطالب الكلية وممثلي االطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية 

 برنامج الحفل  •
 القران الكريم  -۱
 كلمة الطالب االول علي الكلية -۲
 كلمة اولياء امور الطالب   -۳
 كلمة االستاذ الدكتور زينب دمحم البشير ، المدير التنفيذي لجمعية الخريجين  -٤
 كلمة االستاذ الدكتور عميد الكلية  -٥
وقد تم تبادل االراء بين قيادة الكلية وممثلي االطراف المجتمعية والطالب حول توظيف الخريجين باعتبار يوم  -٦

الخريجين سنويا ملتقيا لتوظيف الطالب وقد اتفق الجميع علي احتكاك الخريجين واالطراف المجتمعية ذات 
العالقة عن طريق عناوينهم وتليفوناتهم الموجودة بالجمعية ولدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

البيئة ،وقد بين مديري الشركات االلية الصحيحة لرفع التنافسية للطالب الخريجين من خالل تمكنهم من 
 الحاسب االلي واللغة االنجليزية واجتياز بعض الدورات المهنية كل فيما يخصه .

 تكريم الطلبه مع تصويرهم  -۷
 فقرة فنية غنائيه   -۸
 تناول الطعام مع الموسيقي  -۹

  انصراف الجميع في تمام الساعة السابعة مساء مع سعادة الجميع بانتهاء الحفل  -۱۰

 مقرر جمعية الخرجين                وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع                    عميد الكلية

 

 أ.د. زينب البشير                          أ.د. زين العابدين عبدالعال                                  أ.د. دمحم جمال حلمي



 م     )2007-2006تقرير عن يوم الخريجين  الثاني وملتقي التوظيف  لدفعة(    

  1562م تحت رقم 2005 اجتمع السيد االستاذ الدكتور عميد الكليه ورئيس جمعية خريجي كلية  العلوم المشهره في ▄
بمجلس ادارة الخريجين  ورعاية الشباب لالعداد لالحتفال بيوم الخرجين وهو احتفال تقوم به الكليه كل عام وتشرف عليه 

      م تم نحديد يوم        .2007م وفي هذا العام    2006جمعية الخريجين منذ بداية االحتفال بيوم الخريجين في عام  

 بدأ االعداد والتجهيز بتشكيل لجنه برئاسة االستاذ الدكتور  دمحم جمال حلمي عبدالواحد، عميد الكلية ورئيس مجلس ▄
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس –ادارة جمعية الخريجين أ.د/زين العابدين عبدالعال 
 مقرر جمعية الخريجين بالكلية. وقد بذل مجهودا جبارا لتذليل العقبات  –ادارة جمعية خريجي الكلية وأ.د/زينب دمحم البشير 

 من حجز قاعة االحتفاالت وكذلك التصاريح الخاصه  بإتمام الحفل وعمل اجتماع اسبوعي لمتابعة سير التجهيز للحفل من 

 - االعالن عن موعد الحفل  1

 - وقد قام الطلبة االعضاء في جمعية الخرجين بارسال خطابات للخرجين لدعوتهم للحفل2 

- اعداد الدعوات وارسالها لضيوف الحفل من اولياء امور الطالب واالطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية ومنها 3
شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مركز البحوث الزراعية ، مركز بحوث صحة الحيوان بالشرقية، بعض مديري 

المدارس الثانوية ،مكتب البية بمحافظة الشرقية وبعض الشركات الخاصة بالزقازيق ومنطقة العاشر من رمضان 
 والصالحية الجديدة.

 - اعداد الملصوقات الخاصه باالعالن عن الحفل في الكليه4

 - لجنة لتسجيل االسامي الخاصة بالطلبه المشتركين في الحفل5

 - لجنه العداد وتجهيز الطعام للمشاركين في الحفل 6

 - لجنة لتنظيم اماكن الجلوس في قاعة االحتفاالت 7

 - لجنة الستقبال الخرجين وذويهم علي باب القاعة8

 - لجنة لتسليم االرواب والطواقي ،الزي الخاص بالطلبة الخرجين 9

  طالب وطالبة 250عدد الطلبه المكرمين ▄

بدا االحتفال في الساعة الثانية ظهرا بحضور االستاذ الدكتور عميد الكلية والساده االساتذة وكالء الكلية ولفيف من  ▄
اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين  والموظفات والعاملين والعامالت في كلية العلوم والطالب المكرمين واولياء 

 االمور وطالب الكلية وممثلي االطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية 

 برنامج الحفل  •
 القران الكريم  -۱
 كلمة الطالب االول علي الكلية -۲
 كلمة اولياء امور الطالب   -۳
 كلمة االستاذ الدكتور زينب دمحم البشير ، المدير التنفيذي لجمعية الخريجين  -٤
 كلمة االستاذ الدكتور عميد الكلية  -٥
وقد تم تبادل االراء بين قيادة الكلية وممثلي االطراف المجتمعية والطالب حول توظيف الخريجين باعتبار يوم  -٦

الخريجين سنويا ملتقيا لتوظيف الطالب وقد اتفق الجميع علي احتكاك الخريجين واالطراف المجتمعية ذات 
العالقة عن طريق عناوينهم وتليفوناتهم الموجودة بالجمعية ولدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

البيئة ،وقد بين مديري الشركات االلية الصحيحة لرفع التنافسية للطالب الخريجين من خالل تمكنهم من 
 الحاسب االلي واللغة االنجليزية واجتياز بعض الدورات المهنية كل فيما يخصه .

 تكريم الطلبه مع تصويرهم  -۷
 فقرة فنية غنائيه   -۸
 تناول الطعام مع الموسيقي  -۹

  انصراف الجميع في تمام الساعة السابعة مساء مع سعادة الجميع بانتهاء الحفل  -۱۰

 مقرر جمعية الخرجين                وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع                    عميد الكلية

 

 أ.د. زينب البشير                          أ.د. زين العابدين عبدالعال                                  أ.د. دمحم جمال حلمي



 م  )2008-2007تقرير عن يوم الخريجين  الثالث  وملتقي التوظيف  لدفعة(   

  1562م تحت رقم 2005 اجتمع السيد االستاذ الدكتور عميد الكليه ورئيس جمعية خريجي كلية  العلوم المشهره في ▄
بمجلس ادارة الخريجين  ورعاية الشباب لالعداد لالحتفال بيوم الخرجين وهو احتفال تقوم به الكليه كل عام وتشرف عليه 

  م تم تحديد يوم                    2008م وفي هذا العام    2006جمعية الخريجين منذ بداية االحتفال بيوم الخريجين في عام  

 بدأ االعداد والتجهيز بتشكيل لجنه برئاسة االستاذ الدكتور  دمحم جمال حلمي عبدالواحد، عميد الكلية ورئيس مجلس ▄
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس –ادارة جمعية الخريجين أ.د/زين العابدين عبدالعال 
 مقرر جمعية الخريجين بالكلية. وقد بذل مجهودا جبارا لتذليل العقبات  –ادارة جمعية خريجي الكلية وأ.د/زينب دمحم البشير 

 من حجز قاعة االحتفاالت وكذلك التصاريح الخاصه  بإتمام الحفل وعمل اجتماع اسبوعي لمتابعة سير التجهيز للحفل من 

 - االعالن عن موعد الحفل  1

 - وقد قام الطلبة االعضاء في جمعية الخرجين بارسال خطابات للخرجين لدعوتهم للحفل2 

- اعداد الدعوات وارسالها لضيوف الحفل من اولياء امور الطالب واالطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية ومنها 3
شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مركز البحوث الزراعية ، مركز بحوث صحة الحيوان بالشرقية، بعض مديري 

المدارس الثانوية ،مكتب البية بمحافظة الشرقية وبعض الشركات الخاصة بالزقازيق ومنطقة العاشر من رمضان 
 والصالحية الجديدة.

 - اعداد الملصوقات الخاصه باالعالن عن الحفل في الكليه4

 - لجنة لتسجيل االسامي الخاصة بالطلبه المشتركين في الحفل5

 - لجنه العداد وتجهيز الطعام للمشاركين في الحفل 6

 - لجنة لتنظيم اماكن الجلوس في قاعة االحتفاالت 7

 - لجنة الستقبال الخرجين وذويهم علي باب القاعة8

 - لجنة لتسليم االرواب والطواقي ،الزي الخاص بالطلبة الخرجين 9

  طالب وطالبة 250عدد الطلبه المكرمين ▄

بدا االحتفال في الساعة الثانية ظهرا بحضور االستاذ الدكتور عميد الكلية والساده االساتذة وكالء الكلية ولفيف من  ▄
اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين  والموظفات والعاملين والعامالت في كلية العلوم والطالب المكرمين واولياء 

 االمور وطالب الكلية وممثلي االطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية 

 برنامج الحفل  •
 القران الكريم  -۱
 كلمة الطالب االول علي الكلية -۲
 كلمة اولياء امور الطالب   -۳
 كلمة االستاذ الدكتور زينب دمحم البشير ، المدير التنفيذي لجمعية الخريجين  -٤
 كلمة االستاذ الدكتور عميد الكلية  -٥
وقد تم تبادل االراء بين قيادة الكلية وممثلي االطراف المجتمعية والطالب حول توظيف الخريجين باعتبار يوم  -٦

الخريجين سنويا ملتقيا لتوظيف الطالب وقد اتفق الجميع علي احتكاك الخريجين واالطراف المجتمعية ذات 
العالقة عن طريق عناوينهم وتليفوناتهم الموجودة بالجمعية ولدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

البيئة ،وقد بين مديري الشركات االلية الصحيحة لرفع التنافسية للطالب الخريجين من خالل تمكنهم من 
 الحاسب االلي واللغة االنجليزية واجتياز بعض الدورات المهنية كل فيما يخصه .

 تكريم الطلبه مع تصويرهم  -۷
 فقرة فنية غنائيه   -۸
 تناول الطعام مع الموسيقي  -۹

  انصراف الجميع في تمام الساعة السابعة مساء مع سعادة الجميع بانتهاء الحفل  -۱۰

 مقرر جمعية الخرجين                وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع                    عميد الكلية

 

 أ.د. زينب البشير                          أ.د. زين العابدين عبدالعال                                  أ.د. دمحم جمال حلمي



 م  )2009-2008تقرير عن يوم الخريجين  الثالث  وملتقي التوظيف  لدفعة(  

  1562م تحت رقم 2005 اجتمع السيد االستاذ الدكتور عميد الكليه ورئيس جمعية خريجي كلية  العلوم المشهره في ▄
بمجلس ادارة الخريجين  ورعاية الشباب لالعداد لالحتفال بيوم الخرجين وهو احتفال تقوم به الكليه كل عام وتشرف عليه 

  م تم تحديد يوم                    2009م وفي هذا العام    2006جمعية الخريجين منذ بداية االحتفال بيوم الخريجين في عام  

 بدأ االعداد والتجهيز بتشكيل لجنه برئاسة االستاذ احمد شندية، عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة جمعية الخريجين ▄
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية خريجي –أ.د/زين العابدين عبدالعال 

 مقرر جمعية الخريجين بالكلية. وقد بذل مجهودا جبارا لتذليل العقبات  من حجز قاعة –الكلية وأ.د/زينب دمحم البشير 
 االحتفاالت وكذلك التصاريح الخاصه  بإتمام الحفل وعمل اجتماع اسبوعي لمتابعة سير التجهيز للحفل من 

 - االعالن عن موعد الحفل  1

 - وقد قام الطلبة االعضاء في جمعية الخرجين بارسال خطابات للخرجين لدعوتهم للحفل2 

- اعداد الدعوات وارسالها لضيوف الحفل من اولياء امور الطالب واالطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية ومنها 3
شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مركز البحوث الزراعية ، مركز بحوث صحة الحيوان بالشرقية، بعض مديري 

المدارس الثانوية ،مكتب البية بمحافظة الشرقية وبعض الشركات الخاصة بالزقازيق ومنطقة العاشر من رمضان 
 والصالحية الجديدة.

 - اعداد الملصوقات الخاصه باالعالن عن الحفل في الكليه4

 - لجنة لتسجيل االسامي الخاصة بالطلبه المشتركين في الحفل5

 - لجنه العداد وتجهيز الطعام للمشاركين في الحفل 6

 - لجنة لتنظيم اماكن الجلوس في قاعة االحتفاالت 7

 - لجنة الستقبال الخرجين وذويهم علي باب القاعة8

 - لجنة لتسليم االرواب والطواقي ،الزي الخاص بالطلبة الخرجين 9

  طالب وطالبة 250عدد الطلبه المكرمين ▄

بدا االحتفال في الساعة الثانية ظهرا بحضور االستاذ الدكتور عميد الكلية والساده االساتذة وكالء الكلية ولفيف من  ▄
اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين  والموظفات والعاملين والعامالت في كلية العلوم والطالب المكرمين واولياء 

 االمور وطالب الكلية وممثلي االطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية 

 برنامج الحفل  •
 القران الكريم  -۱
 كلمة الطالب االول علي الكلية -۲
 كلمة اولياء امور الطالب   -۳
 كلمة االستاذ الدكتور زينب دمحم البشير ، المدير التنفيذي لجمعية الخريجين  -٤
 كلمة االستاذ الدكتور عميد الكلية  -٥
وقد تم تبادل االراء بين قيادة الكلية وممثلي االطراف المجتمعية والطالب حول توظيف الخريجين باعتبار يوم  -٦

الخريجين سنويا ملتقيا لتوظيف الطالب وقد اتفق الجميع علي احتكاك الخريجين واالطراف المجتمعية ذات 
العالقة عن طريق عناوينهم وتليفوناتهم الموجودة بالجمعية ولدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

البيئة ،وقد بين مديري الشركات االلية الصحيحة لرفع التنافسية للطالب الخريجين من خالل تمكنهم من 
 الحاسب االلي واللغة االنجليزية واجتياز بعض الدورات المهنية كل فيما يخصه .

 تكريم الطلبه مع تصويرهم  -۷
 فقرة فنية غنائيه   -۸
 تناول الطعام مع الموسيقي  -۹

  انصراف الجميع في تمام الساعة السابعة مساء مع سعادة الجميع بانتهاء الحفل  -۱۰

 مقرر جمعية الخرجين                وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع                    عميد الكلية

 

 أ.د. زينب البشير                          أ.د. زين العابدين عبدالعال                                  أ.د. احمد شندية



 م  )2010-2009تقرير عن يوم الخريجين  الخامس  وملتقي التوظيف  لدفعة(

  1562م تحت رقم 2005 اجتمع السيد االستاذ الدكتور عميد الكليه ورئيس جمعية خريجي كلية  العلوم المشهره في ▄
بمجلس ادارة الخريجين  ورعاية الشباب لالعداد لالحتفال بيوم الخرجين وهو احتفال تقوم به الكليه كل عام وتشرف عليه 

  م تم تحديد يوم                    2010م وفي هذا العام    2006جمعية الخريجين منذ بداية االحتفال بيوم الخريجين في عام  

 بدأ االعداد والتجهيز بتشكيل لجنه برئاسة االستاذ احمد شندية، عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة جمعية الخريجين ▄
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية خريجي الكلية –أ.د/عبدالباسط صبري 
 مقرر جمعية الخريجين بالكلية. وقد بذل مجهودا جبارا لتذليل العقبات  من حجز قاعة االحتفاالت –وأ.د/زينب دمحم البشير 

 وكذلك التصاريح الخاصه  بإتمام الحفل وعمل اجتماع اسبوعي لمتابعة سير التجهيز للحفل من 

 - االعالن عن موعد الحفل  1

 - وقد قام الطلبة االعضاء في جمعية الخرجين بارسال خطابات للخرجين لدعوتهم للحفل2 

- اعداد الدعوات وارسالها لضيوف الحفل من اولياء امور الطالب واالطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية ومنها 3
شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مركز البحوث الزراعية ، مركز بحوث صحة الحيوان بالشرقية، بعض مديري 

المدارس الثانوية ،مكتب البية بمحافظة الشرقية وبعض الشركات الخاصة بالزقازيق ومنطقة العاشر من رمضان 
 والصالحية الجديدة.

 - اعداد الملصوقات الخاصه باالعالن عن الحفل في الكليه4

 - لجنة لتسجيل االسامي الخاصة بالطلبه المشتركين في الحفل5

 - لجنه العداد وتجهيز الطعام للمشاركين في الحفل 6

 - لجنة لتنظيم اماكن الجلوس في قاعة االحتفاالت 7

 - لجنة الستقبال الخرجين وذويهم علي باب القاعة8

 - لجنة لتسليم االرواب والطواقي ،الزي الخاص بالطلبة الخرجين 9

  طالب وطالبة 250عدد الطلبه المكرمين ▄

بدا االحتفال في الساعة الثانية ظهرا بحضور االستاذ الدكتور عميد الكلية والساده االساتذة وكالء الكلية ولفيف من  ▄
اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين  والموظفات والعاملين والعامالت في كلية العلوم والطالب المكرمين واولياء 

 االمور وطالب الكلية وممثلي االطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية 

 برنامج الحفل  •
 القران الكريم  -۱
 كلمة الطالب االول علي الكلية -۲
 كلمة اولياء امور الطالب   -۳
 كلمة االستاذ الدكتور زينب دمحم البشير ، المدير التنفيذي لجمعية الخريجين  -٤
 كلمة االستاذ الدكتور عميد الكلية  -٥
وقد تم تبادل االراء بين قيادة الكلية وممثلي االطراف المجتمعية والطالب حول توظيف الخريجين باعتبار يوم  -٦

الخريجين سنويا ملتقيا لتوظيف الطالب وقد اتفق الجميع علي احتكاك الخريجين واالطراف المجتمعية ذات 
العالقة عن طريق عناوينهم وتليفوناتهم الموجودة بالجمعية ولدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

البيئة ،وقد بين مديري الشركات االلية الصحيحة لرفع التنافسية للطالب الخريجين من خالل تمكنهم من 
 الحاسب االلي واللغة االنجليزية واجتياز بعض الدورات المهنية كل فيما يخصه .

 تكريم الطلبه مع تصويرهم  -۷
 فقرة فنية غنائيه   -۸
 تناول الطعام مع الموسيقي  -۹

  انصراف الجميع في تمام الساعة السابعة مساء مع سعادة الجميع بانتهاء الحفل  -۱۰

 مقرر جمعية الخرجين                وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع                    عميد الكلية

 

 أ.د. زينب البشير                          أ.د. زين العابدين عبدالعال                                  أ.د. احمد شندية



 م  )2011-2010تقرير عن يوم الخريجين  السادس  وملتقي التوظيف  لدفعة(

  1562م تحت رقم 2005 اجتمع السيد االستاذ الدكتور عميد الكليه ورئيس جمعية خريجي كلية  العلوم المشهره في ▄
بمجلس ادارة الخريجين  ورعاية الشباب لالعداد لالحتفال بيوم الخرجين وهو احتفال تقوم به الكليه كل عام وتشرف عليه 

  م تم تحديد يوم                    2011م وفي هذا العام    2006جمعية الخريجين منذ بداية االحتفال بيوم الخريجين في عام  

 بدأ االعداد والتجهيز بتشكيل لجنه برئاسة االستاذ احمد شندية، عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة جمعية الخريجين ▄
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية خريجي الكلية –أ.د/دمحم فاروق 

 مقرر جمعية الخريجين بالكلية. وقد بذل مجهودا جبارا لتذليل العقبات  من حجز قاعة االحتفاالت –وأ.د/زينب دمحم البشير 
 وكذلك التصاريح الخاصه  بإتمام الحفل وعمل اجتماع اسبوعي لمتابعة سير التجهيز للحفل من 

 - االعالن عن موعد الحفل  1

 - وقد قام الطلبة االعضاء في جمعية الخرجين بارسال خطابات للخرجين لدعوتهم للحفل2 

- اعداد الدعوات وارسالها لضيوف الحفل من اولياء امور الطالب واالطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية ومنها 3
شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مركز البحوث الزراعية ، مركز بحوث صحة الحيوان بالشرقية، بعض مديري 

المدارس الثانوية ،مكتب البية بمحافظة الشرقية وبعض الشركات الخاصة بالزقازيق ومنطقة العاشر من رمضان 
 والصالحية الجديدة.

 - اعداد الملصوقات الخاصه باالعالن عن الحفل في الكليه4

 - لجنة لتسجيل االسامي الخاصة بالطلبه المشتركين في الحفل5

 - لجنه العداد وتجهيز الطعام للمشاركين في الحفل 6

 - لجنة لتنظيم اماكن الجلوس في قاعة االحتفاالت 7

 - لجنة الستقبال الخرجين وذويهم علي باب القاعة8

 - لجنة لتسليم االرواب والطواقي ،الزي الخاص بالطلبة الخرجين 9

  طالب وطالبة 250عدد الطلبه المكرمين ▄

بدا االحتفال في الساعة الثانية ظهرا بحضور االستاذ الدكتور عميد الكلية والساده االساتذة وكالء الكلية ولفيف من  ▄
اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين  والموظفات والعاملين والعامالت في كلية العلوم والطالب المكرمين واولياء 

 االمور وطالب الكلية وممثلي االطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية 

 برنامج الحفل  •
 القران الكريم  -۱
 كلمة الطالب االول علي الكلية -۲
 كلمة اولياء امور الطالب   -۳
 كلمة االستاذ الدكتور زينب دمحم البشير ، المدير التنفيذي لجمعية الخريجين  -٤
 كلمة االستاذ الدكتور عميد الكلية  -٥
وقد تم تبادل االراء بين قيادة الكلية وممثلي االطراف المجتمعية والطالب حول توظيف الخريجين باعتبار يوم  -٦

الخريجين سنويا ملتقيا لتوظيف الطالب وقد اتفق الجميع علي احتكاك الخريجين واالطراف المجتمعية ذات 
العالقة عن طريق عناوينهم وتليفوناتهم الموجودة بالجمعية ولدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

البيئة ،وقد بين مديري الشركات االلية الصحيحة لرفع التنافسية للطالب الخريجين من خالل تمكنهم من 
 الحاسب االلي واللغة االنجليزية واجتياز بعض الدورات المهنية كل فيما يخصه .

 تكريم الطلبه مع تصويرهم  -۷
 فقرة فنية غنائيه   -۸
 تناول الطعام مع الموسيقي  -۹

  انصراف الجميع في تمام الساعة السابعة مساء مع سعادة الجميع بانتهاء الحفل  -۱۰

 مقرر جمعية الخرجين                وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع                    عميد الكلية

 

 أ.د. زينب البشير                          أ.د.دمحم فاروق غالي                                        أ.د. احمد شندية



 م)2012-2011تقرير عن يوم الخريجين  السابع  وملتقي التوظيف  لدفعة(

  1562م تحت رقم 2005 اجتمع السيد االستاذ الدكتور عميد الكليه ورئيس جمعية خريجي كلية  العلوم المشهره في ▄
بمجلس ادارة الخريجين  ورعاية الشباب لالعداد لالحتفال بيوم الخرجين وهو احتفال تقوم به الكليه كل عام وتشرف عليه 

  م تم تحديد يوم                    2012م وفي هذا العام    2006جمعية الخريجين منذ بداية االحتفال بيوم الخريجين في عام  

 بدأ االعداد والتجهيز بتشكيل لجنه برئاسة االستاذ احمد شندية، عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة جمعية الخريجين ▄
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية خريجي الكلية –أ.د/دمحم فاروق 

 مقرر جمعية الخريجين بالكلية. وقد بذل مجهودا جبارا لتذليل العقبات  من حجز قاعة االحتفاالت –وأ.د/زينب دمحم البشير 
 وكذلك التصاريح الخاصه  بإتمام الحفل وعمل اجتماع اسبوعي لمتابعة سير التجهيز للحفل من 

 - االعالن عن موعد الحفل  1

 - وقد قام الطلبة االعضاء في جمعية الخرجين بارسال خطابات للخرجين لدعوتهم للحفل2 

- اعداد الدعوات وارسالها لضيوف الحفل من اولياء امور الطالب واالطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية ومنها 3
شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مركز البحوث الزراعية ، مركز بحوث صحة الحيوان بالشرقية، بعض مديري 

المدارس الثانوية ،مكتب البية بمحافظة الشرقية وبعض الشركات الخاصة بالزقازيق ومنطقة العاشر من رمضان 
 والصالحية الجديدة.

 - اعداد الملصوقات الخاصه باالعالن عن الحفل في الكليه4

 - لجنة لتسجيل االسامي الخاصة بالطلبه المشتركين في الحفل5

 - لجنه العداد وتجهيز الطعام للمشاركين في الحفل 6

 - لجنة لتنظيم اماكن الجلوس في قاعة االحتفاالت 7

 - لجنة الستقبال الخرجين وذويهم علي باب القاعة8

 - لجنة لتسليم االرواب والطواقي ،الزي الخاص بالطلبة الخرجين 9

  طالب وطالبة 250عدد الطلبه المكرمين ▄

بدا االحتفال في الساعة الثانية ظهرا بحضور االستاذ الدكتور عميد الكلية والساده االساتذة وكالء الكلية ولفيف من  ▄
اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين  والموظفات والعاملين والعامالت في كلية العلوم والطالب المكرمين واولياء 

 االمور وطالب الكلية وممثلي االطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية 

 برنامج الحفل  •
 القران الكريم  -۱
 كلمة الطالب االول علي الكلية -۲
 كلمة اولياء امور الطالب   -۳
 كلمة االستاذ الدكتور زينب دمحم البشير ، المدير التنفيذي لجمعية الخريجين  -٤
 كلمة االستاذ الدكتور عميد الكلية  -٥
وقد تم تبادل االراء بين قيادة الكلية وممثلي االطراف المجتمعية والطالب حول توظيف الخريجين باعتبار يوم  -٦

الخريجين سنويا ملتقيا لتوظيف الطالب وقد اتفق الجميع علي احتكاك الخريجين واالطراف المجتمعية ذات 
العالقة عن طريق عناوينهم وتليفوناتهم الموجودة بالجمعية ولدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

البيئة ،وقد بين مديري الشركات االلية الصحيحة لرفع التنافسية للطالب الخريجين من خالل تمكنهم من 
 الحاسب االلي واللغة االنجليزية واجتياز بعض الدورات المهنية كل فيما يخصه .

 تكريم الطلبه مع تصويرهم  -۷
 فقرة فنية غنائيه   -۸
 تناول الطعام مع الموسيقي  -۹

  انصراف الجميع في تمام الساعة السابعة مساء مع سعادة الجميع بانتهاء الحفل  -۱۰

 مقرر جمعية الخرجين                وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع                    عميد الكلية

 

 أ.د. زينب البشير                          أ.د.دمحم فاروق غالي                                        أ.د. احمد شندية



 م)2013-2012تقرير عن يوم الخريجين الثامن وملتقي التوظيف  لدفعة(

  1562م تحت رقم 2005 اجتمع السيد االستاذ الدكتور عميد الكليه ورئيس جمعية خريجي كلية  العلوم المشهره في ▄
بمجلس ادارة الخريجين  ورعاية الشباب لالعداد لالحتفال بيوم الخرجين وهو احتفال تقوم به الكليه كل عام وتشرف عليه 

  م تم تحديد يوم                    2013م وفي هذا العام    2006جمعية الخريجين منذ بداية االحتفال بيوم الخريجين في عام  

 بدأ االعداد والتجهيز بتشكيل لجنه برئاسة االستاذ احمد شندية، عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة جمعية الخريجين ▄
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية خريجي الكلية –أ.د/دمحم فاروق 

 مقرر جمعية الخريجين بالكلية. وقد بذل مجهودا جبارا لتذليل العقبات  من حجز قاعة االحتفاالت –وأ.د/زينب دمحم البشير 
 وكذلك التصاريح الخاصه  بإتمام الحفل وعمل اجتماع اسبوعي لمتابعة سير التجهيز للحفل من 

 - االعالن عن موعد الحفل  1

 - وقد قام الطلبة االعضاء في جمعية الخرجين بارسال خطابات للخرجين لدعوتهم للحفل2 

- اعداد الدعوات وارسالها لضيوف الحفل من اولياء امور الطالب واالطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية ومنها 3
شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مركز البحوث الزراعية ، مركز بحوث صحة الحيوان بالشرقية، بعض مديري 

المدارس الثانوية ،مكتب البية بمحافظة الشرقية وبعض الشركات الخاصة بالزقازيق ومنطقة العاشر من رمضان 
 والصالحية الجديدة.

 - اعداد الملصوقات الخاصه باالعالن عن الحفل في الكليه4

 - لجنة لتسجيل االسامي الخاصة بالطلبه المشتركين في الحفل5

 - لجنه العداد وتجهيز الطعام للمشاركين في الحفل 6

 - لجنة لتنظيم اماكن الجلوس في قاعة االحتفاالت 7

 - لجنة الستقبال الخرجين وذويهم علي باب القاعة8

 - لجنة لتسليم االرواب والطواقي ،الزي الخاص بالطلبة الخرجين 9

  طالب وطالبة 250عدد الطلبه المكرمين ▄

بدا االحتفال في الساعة الثانية ظهرا بحضور االستاذ الدكتور عميد الكلية والساده االساتذة وكالء الكلية ولفيف من  ▄
اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين  والموظفات والعاملين والعامالت في كلية العلوم والطالب المكرمين واولياء 

 االمور وطالب الكلية وممثلي االطراف المجتمعية ذات العالقة بالكلية 

 برنامج الحفل  •
 القران الكريم  -۱
 كلمة الطالب االول علي الكلية -۲
 كلمة اولياء امور الطالب   -۳
 كلمة االستاذ الدكتور زينب دمحم البشير ، المدير التنفيذي لجمعية الخريجين  -٤
 كلمة االستاذ الدكتور عميد الكلية  -٥
وقد تم تبادل االراء بين قيادة الكلية وممثلي االطراف المجتمعية والطالب حول توظيف الخريجين باعتبار يوم  -٦

الخريجين سنويا ملتقيا لتوظيف الطالب وقد اتفق الجميع علي احتكاك الخريجين واالطراف المجتمعية ذات 
العالقة عن طريق عناوينهم وتليفوناتهم الموجودة بالجمعية ولدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

البيئة ،وقد بين مديري الشركات االلية الصحيحة لرفع التنافسية للطالب الخريجين من خالل تمكنهم من 
 الحاسب االلي واللغة االنجليزية واجتياز بعض الدورات المهنية كل فيما يخصه .

 تكريم الطلبه مع تصويرهم  -۷
 فقرة فنية غنائيه   -۸
 تناول الطعام مع الموسيقي  -۹

  انصراف الجميع في تمام الساعة السابعة مساء مع سعادة الجميع بانتهاء الحفل  -۱۰

 مقرر جمعية الخرجين                وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع                    عميد الكلية

 

 أ.د. زينب البشير                          أ.د.دمحم فاروق غالي                                        أ.د. احمد شندية
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