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 وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة األستاذ الدكتور/السيد 

 تحية طيبة وبعد,,,

 - دلةيلكلية الص 1002الكلية من دفعة  يخريج السادة الصيادلةبعض  نتشرف بإحاطة سيادتكم بتقرير مفصل عن زيارة        

السيد السيدة األستاذ الدكتور/ نهلة  إدارة الكلية تحت إشراففي إطار الدعوة التي قدمت لهم من قبل وذلك  جامعة طنطا

وقد  .وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةكاميليا أبوالسعود األستاذ الدكتور/   ةالسيدو  العشماوي عميد الكلية

وذلك ( 3في مدرج ) م  1022//11/0 الموافق األحد  في تمام الساعة العاشرة صباحًا يومالخريجين تم االجتماع بالسادة 

والسيدة  ،مدير وحدة متابعة الخريجينو  المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بحضور كل من السيدة الدكتور/ غادة محمد العشماوى

أسماء علي كامل المعيدة بقسم / وكذلك الصيالنية ،وعضو بالوحدة المدرس بقسم الكيمياء التحليلية الدكتور/ سماح المال

 .وعضو بالوحدة يمياء الحيويةالك

 أهمية تلك اللقاءات  بالسادة الحضور وإلقاء كلمة عن السيدة الدكتور/ غادة محمد العشماوىبترحيب  لقاءتم افتتاح ال

إلى  بعد أخرى، إضافة ه من تطور سنةهم على ما تشهدبكليتهم واستمرار تواصلهم معها، وإطالعالخريجين  إلى ربط التي تهدف

  .هم المهنية؛ كونهم شركاءنا في النجاح، وسفراءنا خارج الجامعةالتي قطعوها في مسيرت على أخبار خريجينا والمراحل عناإطال

واالعتراف بفضل الكلية التي أعدتهم لمواجهة  ،لترحيب بالسادة زمالء التخرجلالدفعة كلمة  يجيثم ألقى أحد خر 

لتحدث عن خبراتهم في مجال أعمالهم أتيحت الفرصة للسادة الخريجين باكما   .الحياة العلمية فى مجاالت العمل المختلفة

  .المختلفة منذ تخرجهم وذلك للحصول على أفضل الخبرات والمعلومات لمعرفة متطلبات سوق العمل وأوضاع الصيادلة

 السيدةو  ،المال والسيدة الدكتور/ سماح ،السيدة الدكتور/ غادة محمد العشماوى توجه الحضور بمصاحبةومن ثم 

 ،بالترحيب بالسادة الخريجينحيث قامت  العشماوي عميد الكليةالسيد السيدة األستاذ الدكتور/ نهلة زيارة ل/ منال نايل الدكتور

وتلقي المقترحات واآلراء التي قد تثمر في االرتقاء بالمستوى  ،المتاحة لهم هم على مستجدات برامج الدراسات العلياإطالعو 
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في مكاتبهم للتحدث عن  من األقسام المختلفة أعضاء هيئة التدريس أيضًا لزيارة الخريجون كما توجه السادة .بالكلية التعليمي

 الصور التذكارية. بعض الجديد فى المهنة والتقاط

 

 

 
 مقدمته لسيادتكم                                                                                                             

 وحدة متابعة الخريجين مدير                                                                                         
 غادة العشماوي د/                                                                                        


