
 جامعة المنصورة-أقامت كلية الطب البيطرى

 الملتقى التوظيفى االول للخريجين 

 جامعة المنصورة  -والمنعقد فى رحاب كلية الطب البيطرى

 2011 /1/6مايو حتى االربعاء  30فى الفترة من االثنين 

 بمشاركة شركات االدوية ورجال االعمال وأصحاب المزارع

 
 

مشروع التطوير المستمر 

 والتأهيل لالعتماد

 عميد الكلية والمدير االدارى
 السعيد الشربينى السعيد/د.أ

 المير التنفيذى للمشروع
 جهاد رمضان السيد/د.أ



 تتقدم كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة بالشكر والتقدير 

 عماد فراج  / للسيد األستاذ الدكتور
 مدير ف ايزر مصر والشرق األوسط

 لتكرم سيادته تالمشاركح في  الملتقي التوظيفي األول للخريجين 

 جامعح المنصورج  -والمنعقذ في رحاب كليح الطة الثيطرى

   2011 /1/6مايو حتى األربعاء  30فى الفترة من االثنين 

 وقد ألقى سيادته محاضرة عن 
 المهارات المطلوبة فى الخريج لسوق العمل وكيفية كتابة السيرة الذاتية

 

 

 

 

 

 

 
 

مشروع التطوير المستمر 

 والتأهيل لالعتماد



 تتقدم كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة بالشكر والتقدير 

 سعودىعادل  / للسيد المهندس
 الحر  التجارىمدير الشركة الدولية للتبادل  

 لتكرم سيادته تالمشاركح في  الملتقي التوظيفي األول للخريجين 

 جامعح المنصورج  -والمنعقذ في رحاب كليح الطة الثيطرى

   2011 /1/6مايو حتى األربعاء  30فى الفترة من االثنين 

 وقد ألقى سيادته محاضرة عن 
 دور التعاظم لمعامل التفريخ فى صناعة الدواجن

 

 

 

 

 

 

 
 

مشروع التطوير المستمر 

 والتأهيل لالعتماد



 تتقدم كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة بالشكر والتقدير 

 خالد خضير/ للسيد الدكتور
 مدير شركة مالاير بجمهورية مصر العربية

 لتكرم سيادته تالمشاركح في  الملتقي التوظيفي األول للخريجين 

 جامعح المنصورج  -والمنعقذ في رحاب كليح الطة الثيطرى

   2011 /1/6مايو حتى األربعاء  30فى الفترة من االثنين 

 وقد ألقى سيادته محاضرة عن 
 دور التحصينات فى مجال أمراض الدواجن

 

 

 

 

 

 

 
 

مشروع التطوير المستمر 

 والتأهيل لالعتماد



 تتقدم كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة بالشكر والتقدير 

 محمد نوف ل/ للسيد الدكتور
 مدير مزرعة المنزلة التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية

 لتكرم سيادته تالمشاركح في  الملتقي التوظيفي األول للخريجين 

 جامعح المنصورج  -والمنعقذ في رحاب كليح الطة الثيطرى

   2011 /1/6مايو حتى األربعاء  30فى الفترة من االثنين 

 وقد ألقى سيادته محاضرة عن 
 االستزراع السمكى المكثف ألسماك البلطى  

 

 

 

 

 

 

 
 

مشروع التطوير المستمر 

 والتأهيل لالعتماد



 تتقدم كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة بالشكر والتقدير 

 عماد فراج / للسيد األستاذ الدكتور

 عادل السروجى.م
 مدير الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر

 دور التعاظم لمعامل التفريخ فى صناعة الدواجن
 لتكرم سيادته بالمشاركة فى  الملتقى التوظيفى االول للخريجين 

 جامعة المنصورة  -والمنعقد فى رحاب كلية الطب البيطرى

 2011 /1/6مايو حتى االربعاء  30فى الفترة من االثنين 

 

 

 

 

 

 

 
 

مشروع التطوير المستمر 

 والتأهيل لالعتماد



 تتقدم كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة بالشكر والتقدير 

 رامى العزونى/ للسيد األستاذ الدكتور
 مدير المكتب العلمى لشركة باير االلمانية لالنتاج الحيوانى

 عن دور التحصينات غى المجال البيطرى
 لتكرم سيادته بالمشاركة فى  الملتقى التوظيفى االول للخريجين 

 جامعة المنصورة  -والمنعقد فى رحاب كلية الطب البيطرى

 2011 /1/6مايو حتى االربعاء  30فى الفترة من االثنين 

 

 

 

 

 

 

 
 

مشروع التطوير المستمر 

 والتأهيل لالعتماد



 تتقدم كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة بالشكر والتقدير 

 خالد خضير/ للسيد األستاذ الدكتور
 الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر

 لتكرم سيادته بالمشاركة فى  الملتقى التوظيفى االول للخريجين 

 جامعة المنصورة  -والمنعقد فى رحاب كلية الطب البيطرى

 2011 /1/6مايو حتى االربعاء  30فى الفترة من االثنين 

 

 

 

 

 

 

 
 

مشروع التطوير المستمر 

 والتأهيل لالعتماد



 تتقدم كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة بالشكر والتقدير 

 فيوال حسن زكى/ للسيدة األستاذة الدكتورة
 أستاذ ورئيس قسم االمراض الباطنة والمعدية واالسماك

 لتكرم سيادته بالمشاركة فى  الملتقى التوظيفى االول للخريجين 

 جامعة المنصورة  -والمنعقد فى رحاب كلية الطب البيطرى

 2011 /1/6مايو حتى االربعاء  30فى الفترة من االثنين 

 

 

 

 

 

 

 
 

مشروع التطوير المستمر 

 والتأهيل لالعتماد



 تتقدم كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة بالشكر والتقدير 

 نوفل محمد / للسيد الدكتور

 النموذجية االنتاجى في مزرعة المنزلة المدير       

 لتكرم سيادته بالمشاركة فى  الملتقى التوظيفى االول للخريجين 

 جامعة المنصورة  -والمنعقد فى رحاب كلية الطب البيطرى

 2011 /1/6مايو حتى االربعاء  30فى الفترة من االثنين 

 

 

 

 

 

 

 
 

مشروع التطوير المستمر 

 والتأهيل لالعتماد


