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 عنوان الورشة: " خارطة الطريق لمبحث عن وظيفة مستقبمية "

    المـحاضـر: الدكتور/ باسـم بدر
     الوظـيـفة : المحاضر بجامعة فيكتوريا بكندا.

 تاريخ الورشة : يوم األربعاء 7/61/ 6106 .
 مكان االنعقاد : قاعة أ.د/ السعيد عاشور.

 المشـاركون : عدد كبير من خريجي الكمية الجدد لمعام الجامعي 6105 - 6106. 
 أىـداف الورشة : 

   النيائية بالكمية حيث تم مناقشة  استيدفت الورشة الخريجين وطالب السنوات                           
     مجال  فيأىم الميارات الواجب تعمميا في سبيل عمى فرص عمل جيدة سواء                     
. الصناعة أو المجال األكاديمي                    

 :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 : 
  

 والعمل عمى اكتساب الخبرة والثقافة لمباحثين عن فرصة عمل جيدة،   تعمم المغة األجنبيةالحث عمى  .0

 توسيع نطاق المعموماتية في المجال الذي اختاره األكاديمي، باإلضافة إلى اختيار األساتذة أىمية   .6

 موارد العممية المتاحة عمى شبكات المختصين في مجال الدراسة لمساعدتو، والبحث والقراءة في ال
 .اإلنترنت وغيرىا

 ألىميتيا بالنسبة لمخريجين. تكرار عقد ىذه المقاءاتالتأكيد عمى  .3

 عمى الموقع االلكتروني لالستفادة منيا عمى نطاق واسع.  رفع تقرير تفصيمي عن الورشة .4

 
 ل الكمية ، أ.د/ صبحي عبد القادرماىر عبد الرزاق وكي  /ىذا وقد شارك في الورشة كل من السادة أ.د -
 رئيس قسم اليندسة الكيربية، أ.د/ أحمد حسن األستاذ بقسم اليندسة الكيربية، ود/ عيد عبد الباقي    
 المدرس بالقسم أيضًا فضاًل عن عدد كبير من الخريجين الجدد بالكمية حيث تم فتح باب الحوار لمرد    
 الممحة من قبل المحاضر واألساتذة الحضور وعرض لتجاربيم الشخصية أثناء ابتعاثيم  أسئمتيمعمى    
 بالخارج وكيفية الحصول عمى المنح الدراسية المجانية بالدول األوروبية وخاصًة ألمانيا مع وعد بتكرار   
 .مثل ىذه الورش والندوات والتواصل المستمر مع خريجي الكمية ومنسوبييا   

 
 تقييم الحضور لمورشة :  

 .المعمن عنو  الموضوعب ممتزم والمحاضرجدًا، الحضور جيد  .0

 بطريقة مبسطة يسيل فيميا عمى جميع مستوياتوع الورشة ـتم عرض موض .6

  .السادة الحضور   

 من حيث اإلقبال عمى الحضور وااللتزام بالوقت المحدد تبين أىمية موضوع الورشة .3

 وار بين المحاضرين والسادة الحضور.شة والحليا والتجاوب الممحوظ والمناق   

                                                                                        
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وكيل الكمية                                                      

                                                       

 
                      

ماىر محمد عبد الرزاقأ.د/                                                  
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     الورشةمقتطفات مصورة من 
 

 


