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 عميد الكمية 
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 عنوان الورشة: " خارطة الطريق لمبحث عن وظيفة مستقبمية )2( "

    المـحاضـر: الدكتور/ باســم بدر
     الوظـيـفة : محاضر بجامعة فيكتوريا بكندا.

 تاريخ الورشة : يوم األحد 8/04/ 2102 .
 مكان االنعقاد : قاعة أ.د/ السعيد عاشور.

 المشـاركون : الخريجين، وذلك تمبيًة لرغبة عدد كبير منيم إذ لم يتمكنوا من حضور ورشة العمل
بل الحصول عمى ـريف بســصدد لمتعير الماضي في ىذا الـالتي ُعقدت الش األولى                      
مناسبة ومنح دراسية متقدمة. فرص عمل                      

 أىـداف الورشة : 
أىم الميارات الواجب تعمميا في سبيل ة استيدفت الورشة الخريجين حيث تم مناقش                       

. اعة أو المجال األكاديميمجال الصن فيعمى فرص عمل جيدة سواء الحصول                   

 :ورشة مـحاور ال 
: Industry  1. 

Improve your English (take General IELTS)-  

Update your CV- 

Narrow your scop  - 
- Make connections 

Share your inf 

 

:Academia2.  

Improve your English (take IELTS or TOEFL)-  
Study for and take the GRE exam- 

Update your CV- 

Narrow your field of interest- 
Research major labs working in your field- 

Find professors working in your field- 

Publication- 
 

Key Resources for job3.    
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 التوصـيات : 
 .جيدةلمباحثين عن فرصة عمل  ونطقيا بطالقة  تعمم المغة األجنبيةالحث عمى  .0

 ، باإلضافة إلى اختيار األساتذة الباحثتوسيع نطاق المعموماتية في المجال الذي اختاره أىمية   .2

 .اإلنترنتفي الموارد العممية المتاحة عمى شبكات  ، والبحثعاونتوسة لمدراالمختصين في مجال ال

 ألىميتيا بالنسبة لمخريجين. ىذه المقاءاتمثل تكرار عقد التأكيد عمى  .3

 عمى الموقع االلكتروني لالستفادة منيا عمى نطاق واسع.  قرير تفصيمي عن الورشةرفع ت .4

 

 عمى ىامش الورشة:
ومن خالل حوار مفتوح تم اإلجابة عمى استفسارات الخريجين من قبل المحاضر واألساتذة  -

إلى كندا  الحضور في الورشة حيث أبدي المحاضر استعداده لمتواصل مع الخريجين بعد سفره
 أمكنو ذلك بإذن اهلل. متىوتقديم العون ليم أواخر الشير الحالي 

 

كل من أ.د/ صبحي عبد القادر رئيس قسم اليندسة من األساتذة ىذا وقد شارك في الورشة  -
والدكتور/ عيد عبد  ، الميكانيكي نتاج والتصميممد جالل بقسم ىندسة اإل الكيربية، أ.د/ أح

 بقسم اليندسة الكيربية. الباقي
  ة كل من : أ/ عمي الحديدي ، أ/ منى الحضري ،ــام باإلعداد والتغطية اإلعالمية  لمورشق -

 دوي.أ/ محمد ب
 تقييم الحضور لمورشة :  

 .المعمن عنو الموضوعب ممتزم والمحاضر، ور جيدالحض .0

  .السادة الحضور بطريقة مبسطة يسيل فيميا عمى جميع مستوياتوع الورشة ـتم عرض موض .2

    ليا والتجاوب ى الحضور وااللتزام بالوقت المحدد من حيث اإلقبال عم ة موضوع الورشةتبين أىمي .3
 والسادة الحضور. ضـروار بين المحاالممحوظ والمناقشة والح

                                                                                        
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وكيل الكمية                                                      

                                                       
 
 

ماىر محمد عبد الرزاقأ.د/                                                  
 

 
 

 



   

 كمية اليندسة –جامعة المنصورة                                                                 
 مكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                               

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البيئة  في الخمس  سنوات  القبدمة إلى وضع إستراتيجية للتواصل ببلمجتمع ؤية قطبع خذمة المجتمع وتنمية رتتحذد : رؤية القطبع 

 ببلكلية لعملية تعليمية هبدفة.منبسبة ثقته وإرضبئه وتوفير بيئة  المحلى واإلقليمي الكتسبة                  

 

   
    

 
 مقتطفات مصورة من الورشــة

 

                               


