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 بشأنتقرير 

 اليندسة المدنية والمعمارية، وبرنامج التشييد والبناء يشعبتب"
 "بالفرقتين الثالثة والرابعة

 بالتعاون مع
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 مقدمة:   
تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور/ صبحي عبد القادر القائم بعمل عميد الكمية، والسيد    

اإلتفاق عمى تنفيذ البرنامج التدريبي لمطالب  تم األستاذ الدكتور/ إبراىيم القال وكيل الكمية
بشعبتي اليندسة المدنية والمعمارية، وبرنامج التشييد والبناء لمفرقتين الثالثة والرابعة بالكمية 

 بالتعاون مع  2019فبراير  12حتى  2019يناير  28في الفترة من خالل إجازة نصف العام 
 .التنسيق مع وحدة متابعة الخريجين بالكميةبو  ،ت" شركة "أركانيا لمتطوير العقاري واإلنشاءا

 :برنامج التدريبي لمطالبأواًل: آلية اإلعداد لم
طالب وطالبات الفرقتين الثالثة والرابعة لعقد برنامج تدريبي مجاني مقترح  تقديمتم  -

 بالكمية لكل من اليندسة المعمارية، اليندسة المدنية، وبرنامج ىندسة التشييد والبناء
رئيس مجمس إدارة شركة أركانيا لمتطوير  / الميندسالسيد  من قبلبمبادرة كريمة 

مستيدفًا  سيد أ.د/ وكيل الكمية لخدمة المجتمع وتنمية البيئةلم العقاري واإلنشاءات
إعداد كوادر من شباب الميندسين الذين يمثمون مستقبل اليندسة والمشروعات 

 . 2019/  1/  10العقارية في جميورية مصر العربية، وذلك بتاريخ 
  بتاريخ بدوره وافق  ، والذيلمعرض عمى مجمس الكميةالمقدم تم إعداد مذكرة بالمقترح  -

14 /1  /2019 . 
من خالل الصفحة الرسمية لموحدة  2019/  1/  18البرنامج بتاريخ عن تم اإلعالن  -

التسجيل عبر الروابط عمى أن يتم التقديم من خالل ( Face book عمى )فيسبوك
 التالية:

 http://bit.ly/2AQwAh8           اليندسة المدنية (1
 http://bit.ly/2TPnJ6q    برنامج التشييد والبناء (2
  http://bit.ly/2FwuiI2     المعماريةاليندسة  (3
( 101المعمن عنو إلى ))الفورم( وصل عدد المتقدمين من خالل الرابط اإللكتروني  -

 ( طالب وطالبة50اليندسة المدنية: عدد ). 1طالب وطالبة عمى النحو التالي: 
 ( طالب وطالبة23: عدد ). اليندسة المعمارية2
 وطالبة( طالب 28. برنامج التشييد والبناء: عدد )3
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من خالل مراجعة إجابات المتقدمين عمى األسئمة  الطالب المقبولين تم االختيار -
 .الفنية المدرجة بالفورم اإللكتروني لمتقديم

( طالب وطالبة من المتقدمين لتمقي البرنامج التدريبي 15عدد ) قبول تم -
 المعمن عنو بمقر الشركة ومواقع العمل التابعة ليا.

بالطالب الذين تم اختيارىم عن طريق مسئول التدريب بالشركة تم االتصال  -
 إلعالميم بالقبول.

لعقد يوم تعريفي بالبرنامج وتم  2019يناير  23تم تحديد يوم األربعاء  -
 اإلعالن عنو.

 :فعاليات اليوم التعريفي لمبرنامج التدريبي لمطالب: ثانياً 
فعاليات اليوم التعريفي لمبرنامج التدريبي لمطالب بشعبتي اليندسة المدنية عقد تمت  

والمعمارية، وبرنامج التشييد والبناء لمفرقتين الثالثة والرابعة بالكمية خالل إجازة نصف العام؛ 
بحضور السيد أ.د/ بالكمية، بالقاعة األكاديمية  2019يناير  23الذي عقد يوم األربعاء 

القال وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسيد م/ أشرف مصطفى  لطفيإبراىيم 
، نشاءات حيث تم التعريف بالبرنامجرئيس مجمس إدارة شركة أركانيا لمتطوير العقاري واإل 

( 15ولمدة أسبوعين لعدد ) 2019/  1/  28واالتفاق عمى أن يبدأ التدريب صباح االثنين 
 الشركة ومواقع العمل التابعة ليا. طالب وطالبة وذلك بمقر
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 :البرنامج التدريبيمحاور ًا: ثالث
 "تنفيذ منشأ سكني بمراحمو المختمفة" :دنيةالم اليندسة قسملالبرنامج التدريبي  أ( 

 اليوم التاريخ الموضوع
 استالم الموقع -1

 تحديد اماكن التشوين -2
تحديد المتطمبات والمعدات  -3

 االزمة لمبدء في المشروع

28/1/2019  يوم االثنين 

 الجسات -1
 االساسات بانواعيا -2

31/1/2019  
 

الخميسيوم   

 تكممة االساسات
 

3/2/2019 األحديوم    

 األنظمة اإلنشائية المختمفة
 

األربعاءيوم  6/2/2019  

 تكممة األنظمة االنشائية
 التشطيبات

 

السبتيوم  9/2/2019  

 موقع
 

الثالثاءيوم  12/2/2019  
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 التشطيبات""ة: المعماري اليندسة قسملالبرنامج التدريبي ب(  

 اليوم التاريخ الموضوع
28/1/2019   عمال المباني والمحارةأ االثنينيوم    

ةاالعمال الصحية والكيربائي  31/1/2019  
 

الخميسيوم   

 

 اعمال الدىانات بانواعيا -1
االسقف بانواعيا المختمفة -2  

3/2/2019 األحديوم    

األربعاءيوم  6/2/2019 االرضيات بانواعيا المختمفة  
المختمفة لمواجيات  التشطيبات

ساليب الحديثة المستخدمةواأل  
السبتيوم  9/2/2019  

الثالثاءيوم  12/2/2019 موقع  
 

يبدأ تدريب شعبة اليندسة المدنية المدنية من الساعة التاسعة صباحًا، وتدريب شعبة  ج(
أن يتم تدريب برنامج التشييد اليندسة المعمارية الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، عمى 

 والبناء خالل الفترتين.

 

 

 

 

 
 



                                 وحدة متابعة الخريجين                                
 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                        

 جامعة المنصورة –كلية الهندسة                                             
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            البحر لشارع الرئيسية البوابة - الجامعي الحرم - الجمهورية شارع - المنصورة
                                                   232   0020023 -  0020022( :  السويتش) تليفون

 24203320213: موبايل              4022(: داخلي)  الوحدةتليفون 
 

 على مرحلتين:  ( طالب وطالبة 15تم تدريب عدد )رابعًا:  

 التدريب اإلكاديمي، وذلك بمقر الشركة.  -
 وبيانيم كالتالي:  التدريب الميداني، وذلك بالمواقع الخاصة بمشاريع الشركة،  -

 اسم الطالب البرنامج/ الشعبة

 

 بناءالتشيد و البرنامج 

 منال محمد صالح .1

 فاطمة عبده السيد .2

 محمد السيد كامل .3

 محمد جالل محمود .4

 

 بسنت السيد رشدي .5

 مي السيد عبدالنبي .6

 ابرىيم محمد حامد .7

 اليندسة المدنية

 إسماعيل السيد احمد .8

 اهلل بدير محمد عبد .9

 سعد محي الدين.10

 مانأمحمد حسن محمد . 11

 اليندسة المعمارية 

 اية محمد الجميزى. 12

 محمد ابرىيم محمد.13

 احمد سامي الشربيني.14

 بياء صابر محمد.15
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سًا: الحفل الختامي لمبرنامج التدريبي:خام  

بقاعة أ.د/ السعيد عاشور بحضور  6/3/2019تم عقد اليوم الختامي لمبرنامج ظير األربعاء 
القال وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسيد م/ لطفي إبراىيم  السيد أ.د/

حيث تم تسميم  العقاري واإلنشاءات أشرف مصطفى رئيس مجمس إدارة شركة أركانيا لمتطوير
( 8تم اختيار عدد ) ( طالب وطالبة، كما15شيادات التدريب لمطالب المتدربين وعددىم )

كمتميزين، وذلك بناءًا عمى تقييميم من خالل مدى التزاميم بالحضور، االستعداد الذىني  منيم
حيم لمحصول عمى مكافأة ودرجة استيعابيم لممعمومات، ومدى تجاوبيم مع المدربين مما رش

 مالية وترشيحيم لمقابمة عمل بالشركة يتم إعالميم بموعدىا، وىم: 

محمد جالل محمود. 3         ية محمد الجميزى. آ2        بياء صابر محمد. 1  

سعد محي الدين. 6          محمد حسن محمد. 5       منال محمد صالح. 4  

.السيد كاملمحمد .  8ر   اهلل بدي محمد عبد. 7  
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ًا: فريق عمل البرنامج التدريبي:سادس  
مدني.. حمد مرسال أ م/ -           عمارة .. حمد خضرأ م/ -     
.أ/ ىيام أحمد .. إداري -           عمارة.. زينب سمير  م/ -   

 

 
     بالسيدي عبد القادر عميد الكمية، وعمى ىامش اليوم الختامي التقى السيد أ.د/ صبح -

حيث قام  م/ أشرف مصطفى رئيس مجمس إدارة شركة أركانيا لمتطوير العقاري واإلنشاءات
بتكريمو تقديرًا لجيود الشركة في تدريب الطالب متمنيًا لسيادتو المزيد من التعاون المثمر 

 ودوام التوفيق والسداد.

نمدير وحدة متابعة الخريجي  

يمنى عمي الحضر أ/   

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                           

           

                                 أ.د/ إبراىيم لطفي القال  


