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توطيد العالقات بين الكمية  في وحدة متابعة الخريجين والتي تتمثل تطبيقًا لرسالة    

فرص التدريبية التي من خالل توفير العمى تنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم  وخريجيها والعمل
ات والبحوث بمركز الدراسلخريجي الكمية تؤهمهم لمواكبة سوق العمل، تم توفير فرص تدريبية 

 واالستشارات الهندسية، وفيما يمي تقريرنا في هذا الشأن:
 

 آلية التنفيذ: أواًل .. 
الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية لتوفير مركز تم مخاطبة السيد أ.د/ مدير  (0

 8102/  3/  01فرص تدريبية بالمركز وذلك بتاريخ 

 

الهندسة في التخصصات )دريب خريجي الكمية تم الرد بأنه ال مانع لدى المركز من ت (8
وذلك بتاريخ المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسة الكهربية، والهندسة الميكانيكية( 

 عمى النحو التالي:  8102/  3/ 01

 

 اإلعالن لمخريجين عن طريق:تم  (3

  8102/  3/ 83موقع الكمية االلكتروني بتاريخ  . أ

الصفحة الرسمية لموحدة ) وحدة متابعة خريجي هندسة المنصورة( عمى موقع  . ب
 ، عمى الرابط التالي: 8102/  3/  82وذلك بتاريخ   FACE BOOKالتواصل 

https://www.facebook.com/wmkhrigeenmans/  
 

 العدد المطموب التخصص م
 01 الهندسة المدنية 0
 1 الهندسة المعمارية 8
 8 الهندسة الكهربية 3
 8 الهندسة الميكانيكية 2
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الجروب الرسمي لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية )رابطة  . ت

 FACEعمى موقع التواصل  جامعة المنصورة( –خريجي كمية الهندسة 

BOOK   عمى الرابط التالي: 8102/  3/  82ابتداءًا من 

https://www.facebook.com/groups/571386092895670/?ref=group_hea

der 

 
 

عمل خطابات موجهة تم استقبال الراغبين في الحصول عمى التدريب بالمركز حيث تم  (2
 لمسيد أ.د/ مدير المركز في هذا الشأن.

بحث األمر مع السيد المعمن عنه، وبتالحظ اإلقبال الشديد لمحصول عمى التدريب  (5
نية زيادة األعداد المطموبة في بإمكاسيادته أفاد  لممركزالمسئول اإلداري األستاذ/ 

 الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية(.)تخصصات: 

/  82ابتداءًا من يوم االثنين  ل عمى التدريب بالمركز( خريج  لمحصو22عدد ) تقدم (1
 8102/  3/  81حتى يوم الخميس   8102/ 3

، العاشرة صباحًا الستقبال المتدربين بالمركز  8102/  01/  0تم تحديد يوم االثنين  (1
ريب حيث تم لمقابمة السيد أ.د/ مدير المركز واالتفاق عمى التفاصيل المتعمقة بالتد

 إعالم المتدربين بالموعد عن طريق اإلعالن.
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 ثانيًا .. اليوم التدريبي األول بالمركز:

 

 
  8102/  01/  0االثنين  التاريخ: -

 العاشرة صباحاً  التوقيت: -

 القاعة األكاديمية بالطابق الثاني عموي بمبنى اإلدارة. المكان: -

 السيد أ.د/ محمد الزغيبي مدير مركز الدراسات والبحوث واالستشارات المحاضر: -

 الهندسية.            

 )مدني، معماري، وكهرباء( –( مهندس 33عدد ) الحضور: -

 نظري نوع التدريب: -

المواصفات  – اتالكودإصدار المواصفات الفنية ألعمال البناء ) موضوع التدريب: -
 .كراسة الشروط ....( –المقايسة  –القياسية لمبناء 

  

مدير وحدة متابعة الخريجين                                                                  

منى عمي الحضري                                                                                     

 


