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 كلية العلوم –جامعة المنصورة 

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 مكتب متابعة الخريجين

 

 تقرير
 

  حول دورة صناعة 

الصابون الصلب بأنواعه وتركيب 

 العطور والشموع

 

 الفترة من فيرحاب كلية العلوم  فيتمت  التي
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 مقدمه

 ن ع  ورة  ناعع  اصاعون ن اصاب  نا  كثر  ن  هر  رلص  ن   لا ال  تم اإلعال    

كنشط  نكت  نتعوع  اصخ يجي  وكبي  اصعبنم اصتعوع صقطعع هئن ن لادن   اصججتج ع رتاجي   

اصبيئ  رلص  تافي ا صسيعس  اصكبي  راصجعنع  فى وعم اصبحث ع  عج   رص يا اصبح ث ع   

 رظيف  .

صش جنع ن   اصجش  رععل اصا  ي   اصت     حيث تعتب  ناعع  اصا عون ن راصعط نة را

تتطب    ةسرأ كن  نا  ثبي     كر نس  عحعل ثبي     رتعتب    ل   ي اص  درة  اصرعني    ف    نف  ا 

 اصججع  حيث ثعنت ن  كرصى اصدرةال اصت  يطببرع اصخ يجي  راصطالب .

وعإلضعف  إصى لص   فق د ت م عج   اس تبيع ن ف   نرعي   ل  ي اص درة  رل د كه عو اصججي ع ور ع  

رل د ه عةف ف ى اصحر نة  ةال نجعثب  رلاعن  ف   نستحر  ال اصتججي   .رطببنا ور

 نشعةف ن  فئعل نختبف  . 37عدو 

حي  ث تنان  بت ك.و/ ةاني  ع  15/7/2018رو  دكل فععصي  عل اص  درة  ي  نم ااح  د اصجناف    

ةنرع ن لثى ندي  نكت  نتعوع  اصخ يجي  وعصكبي   ن ع ااس تعل اصفعض   اصس يد/ نحج د 

راصعط  نة رنستحر   ال اصتججي    رت  م اإلع  ال ن ع    عي  د لابي    ن  اعع  اصا  عون ن 

 اصدرة .

رل  عم اصس  عو  و/ س  عد اص  دي  رو/ عج   ر نج  م راصس  يد ك/ نحج  د اصبا  داة  وتا   يم رإع  داو 

رل  د ت  م تناي  ع اصجاتج  عل اصتدةيبي    صب  درة   –اصجس  تبانعل اصخعن    وفععصي  عل اص  درة  

 نجعنع صبسعو  اصجشعةثي 

 . للجزء النظرىاص اوع وعصاسب   ( وعصدرة3رلد تجت اصدرة  فى لعع  )

فك   ع ن ف   ى نععن    اصكيجي   عح رل  د ت   م اصح      عب  ى ت   نفي  ثعف      الجززززء العملزز كن  ع 

اصتسريالل صبسيد/ نحجد عيد كثا عح ليعن ب وعصت دةي  ركير ع اصجش عةثي  ف ى اص درة  ن   

حي ث ت  م طبعع   اصج  اح اصا     اصخ  ع  وعصج عو  اصعبجي    صب درة  رتنايع  ب  –اصط الب 

 اصحرنة .عبى ججيع 

 وعإلضعف  إصى لص  فقد تم تسبيم هرعو  حرنة اصدرة  عبى ث  نشعةف ننلعب ن  :

 . أ.د/ عميد الكلية راصسيد    أ.د/ وكيل الكليةر    مدير مكتب متابعة الخريجين أ.د/ 
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رعب ى رع د  17/7/2018رانترت اصدرة  ف  تجعم اصسعع  اصرعصر  ينم اصرالثعح اصجناف   

ف     كل    ب رل   ت ع     نستحر    ال اصتججي     إ ن ه   عح   ر   وتا    يم ورة  كلا     

 اصجنف .

 . مشارك من فئات مختلفة 37وقد شارك في الحضور عدد 

 خاص بطالب كليــــــــــــــة العلوم
 

 مالحظات الهاتف المحمول الشعبة الفرقة االسم م

عصر المتولي زويه آية 1   01097312862 كيمياء حيوي الثالث 

مال شهاب الدينفاطمة ج 2   01271470263 كيمياء حيوي الثالث 

السعود أبومجدي  أميرة 3   01014515270 كيمياء حيوي الثالث 

  01064330750 كيمياء حيوي الثالث ابتسام حسام الدين نوح 4

متولي محمد عبد هللا آية 5   01127510555 كيمياء حيوي الثالث 

يويكيمياء ح الثالث هبة هللا علي خليل 6  01065880315  

محمد محمد خليل آية 7   01098698762 كيمياء حيوي الثالث 

  01028684743 كيمياء حيوي الثالث كريم رمضان عبد الحميد 8

السعيد سالم إبراهيمأحمد  9   01027039499 كيمياء وحيوان الثالث 

زيد أبوشروق حسين  10   01155099915 كيمياء وحيوان الثالث 

راهيم عبد الهادي مني إب 11
 إبراهيم

  01122774136 كيمياء وحيوان الرابع

  01551016366 كيمياء خاص الرابع بانوب نبيل حلمي 12

  01204029509 كيمياء خاص الرابع مينا ميالد سرجيوس 13

  01207782372 كيمياء خاص الرابع مينا عاطف فوزي 14

  01065637909 كيمياء خاص الرابع زينب عاطف محمود 15

الشربيني برهام إيمان 16   01069749669 كيمياء خاص الرابع 

  01013352878 كيمياء وحيوان الرابع اسراء مجدي سليمان 17

  01095742819 كيمياء خاص الرابع مروة السيد صالح 18

  01099819288 كيمياء خاص الرابع هبة أحمد سعد 19

ولوجيميكروبي الثاني عصام سعد عطية دياب 20  01224008746  

المتولي منصور إبراهيمهبة  21   01000912878 كيمياء الثالث 

  01000912878 كيمياء الثالث سلوي محمود 22

      

 
 خريجي كليــــــــــــــة العلوم

 
 

سنة  االسم م
 التخرج

 مالحظات الهاتف المحمول الشعبة

  01061545388 كيمياء وحيوان  فاطمة مختار حسن حسني 1

  01093026076 كيمياء وحيوان 2016 كريمة حسن الشرقاوي 2

  01069911756 كيمياء وحيوان 2016 أسماء محمد مصطفي العوضي 3

  01064330750 كيمياء حيوي الثالث علي عبد هللا علي سعيد 4
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الكليات األخرىخاص بخريجي   
 

 مالحظات الهاتف المحمول الجهة االسم م

 –كلية التجارة  أحمد يس مصطفي البحيري 1
 جامعة طنطا

01010665020 
0403592176 

 

محمد الديسطي النادي أميرة 2  باإلدارةتدريب  أخصائية 01069956654 منية النصر 
 التدريبية بمنية النصر

سامي المسيري أيمن 3   01092187702 صيدلي 

الشراكي إبراهيمثرية  4   01092187702 خريجة اداب 

الشراكي إبراهيمحكمت  5   01092187702  

تجارة المنصورة  محمود حمدي محمد عبد الرازق 6
2013 

01035001468 
0502052385 

 

  01121183889 تجارة الزقازيق صالح فضل عبد الكريم 7

حقوق  هاني محمد الشربيني النمر 8
2000المنصورة  

01028744979  

  01062507574  شيماء شاهين 9

  01063326142 صيدلة المنصورة مها مصطفي كامل 10

د/رانيا –واتس اب    عمرو عادل العطار  11  

حلمي جرادة أسامةمحمد  12 د/رانيا –واتس اب      

د/رانيا –واتس اب    عفاف حمادة مبارك احمد 13  

د/رانيا –واتس اب    وائل حامد جبالي 14  

اد/راني –واتس اب    علي عبد هللا علي 15  

 

 

 افتتاح اليوم األول للدورة بحضور أ.د/ماهر عامر على عامر و أ.د/ رانيا رمضان ذكى 

 



 6 

 

 

 

 (3رقم ) حاضراتبقاعة الم / محمد عيدفى الدوره للسيد  محاضرات النظريةإحدى ال
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 لكليةمقتطفات من الجزء العملي بمعامل الكيمياء با

 

 الجزء العملي بمعامل الكيمياء بالكلية
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 تدريبيهالدورة الرأى حول الاستطالع وذج من

  أوالً : المعلومات األولية

 الصابون الصلب بأنواعه وتركيب العطور والشموع صناعة
 

ةعنوان الدور  1 

 2 تاريخها 2018يوليو  15-17

بيه و صناعة الصابونخبير األعشاب الط   محمد عيد السيد/ المدرب  
 ساعد كيمياء عضويه بقسم الكيمياءأستاذ م   د/ سعد الدين العربىشارك فى التدريب 

 أستاذ مساعد كيمياء حيويه بقسم الكيمياء    د/ عمرو نجمشارك فى التدريب 
  مدير مكتب متابعة الخريجينأد/ رانيا رمضان زكى  وادارة ومتابعة تنظيم 

 المدرب

  نرجو لطفاً وضع التقييم المالئم لكل فقرة من الفقرات التالية , جل تقييم الدورة التدريبيةأ من : ثانيا

غير 
موافق 
 بشدة

 
غير 
 موافق

 
 محايد

 

 
 موافق

 
موافق 
 بشدة

 

 مقدم الدورة

 
 م
 

 1  المدرب متمكن من مادته العلمية     

 2  بشكل مرتب ومنظم عرض محتوى الدورة     

ل إيضاح مناسبة لعرض المعلوماتاستخدم وسائ        3 

 4 المدرب لديه توازن بين مهارات العرض ومهارات النقاش     

 5 يتميز المدرب بطالقة الحديث ووضوح الصوت     

 6 المدرب لديه القدرة على بث روح المشاركة والتفاعل     

 7  االلتزام بالجدول الزمني للبرنامج بداية ونهاية     

 

غير 
وافق م

 بشدة

 
غير 
 موافق

 
 محايد

 

 
 موافق

 
موافق 
 بشدة

 

  المادة العلمية
 
 م
 

 1 أهمية موضوع الدورة     

 2 تنظيم وسهولة محتوى المادة العلمية     

 3 الدورة على معلومات حديثة وقيمة اشتملت     

 4 احتوت المادة التدريبية لعدد من األنشطة والتدريبات العملية     

 5 أسهم محتوى الدورة في إثراء معارفي ومهاراتي     

 

غير 
موافق 
 بشدة

 
غير 
 موافق

 
 محايد

 

 
 موافق

 
موافق 
 بشدة

 

  التنظيم العام للبرنامج 
 
 م
 

 1 آلية التسجيل في الدورة     

 2 مكان انعقاد الدورة     

 3 الفترة الزمنية للدورة     

للدورة توفر التجهيزات والمتطلبات المهمة       4 

المقترحات

:..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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 نتيجة تحليل االستبيان موضحا بالنسبة المئوية
 

 التدريبية مقدم الدورةتابع 
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 %0.0 %6.67 %0.0 %13.3 %80.0 يتميز المدرب بطالقة الحديث ووضوح الصوت

وح المشززاركة المززدرب لديززه القززدرة علزز  بززث ر

 %0.0 %0.00 %6.7 %23.3 %70.0 والتفاعل

 %0.0 %0.00 %3.3 %40.0 %56.7 االلتزام بالجدول الزمني للبرنامج بداية ونهاية
 

 التدريبية مقدم الدورةتابع 
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة
 %0.0 %0.00 %0.0 %26.7 %73.3 أهمية موضوع الدورة

 %0.0 %3.33 %6.7 %36.7 %53.3 وسهولة محتوى المادة العلميةتنظيم 
 %0.0 %0.00 %3.3 %30.0 %66.7 الدورة عل  معلومات حديثة وقيمة اشتملت

احتوت المادة التدريبية لعدد من األنشطة والتزدريبات 

 %0.0 %0.00 %10.0 %50.0 %40.0 العملية
 %0.0 %0.00 %13.3 %23.3 %60.0 أسهم محتوى الدورة في إثراء معارفي ومهاراتي

 

 التدريبية مقدم الدورةتابع 
موافق 

 بشدة
 غير موافق محايد موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 %0.0 %0.00 %6.7 %20.0 %73.3 آلية التسجيل في الدورة

 %0.0 %3.33 %3.3 %40.0 %53.3 مكان انعقاد الدورة

 %0.0 %10.00 %3.3 %46.7 %40.0 الفترة الزمنية للدورة

 %0.0 %3.33 %13.3 %30.0 %53.3 توفر التجهيزات والمتطلبات المهمة للدورة

 

 :الخالصه

المدرب بوجه عام يتضح نسبة رضاء عالية من المتدربين عن الجوانب المتعلقة ب

 والمادة العلمية المقدمة بالدورة والتنظيم العام للدورة .

 

 

 

 التدريبية مقدم  الدورة
موافق 

 بشدة
 موافق غير محايد موافق

غير موافق 

 بشدة

 %0.0 %0.00 %3.3 %16.7 %80.0 المدرب متمكن من مادته العلمية

بشزكل مرتزب  عرض محتوى الزدورة

 %0.0 %3.33 %10.0 %36.7 %50.0 ومنظم

اسززززتخدم وسززززا ل إيضززززاح مناسززززبة 

 %0.0 %3.33 %10.0 %30.0 %56.7 لعرض المعلومات

المزززدرب لديزززه تزززواان بزززين مهزززارات 

 %0.0 %3.33 %10.0 %16.7 %70.0 ات النقاشالعرض ومهار



 10 

 مخرجات االستبيان

 

 التدريبية الدورة مقدم:  أوال

0

5

10

15

20

25

المدرب متمكن من مادته العلمية  عرض محتوى الدورة بشكل مرتب

ومنظم 

استخدم وسائل إيضاح مناسبة لعرض

المعلومات 

المدرب لديه توازن بين مهارات العرض

ومهارات النقاش

مقدم الدورة التدريبية

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

 

 مقدم الدورة التدريبية / تابع

0

5

10

15

20

25

يتميز المدرب بطالقة الحديث ووضوح

الصوت

المدرب لديه القدرة على بث روح المشاركة

والتفاعل

االلتزام بالجدول الزمني للبرنامج بداية ونهاية 

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة
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 المادة العلمية  /ثانيا

0

5

10

15

20

25

أهمية موضوع الدورة تنظيم وسهولة محتوى

المادة العلمية

اشتملت الدورة على

معلومات حديثة وقيمة

احتوت المادة التدريبية

لعدد من األنشطة

والتدريبات العملية

أسهم محتوى الدورة في

إثراء معارفي ومهاراتي

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

 

 التنظيم العام للدورة/ ثالثا 

0

5

10

15

20

25

آلية التسجيل في الدورة مكان انعقاد الدورة الفترة الزمنية للدورة توفر التجهيزات والمتطلبات

المهمة للدورة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

 

 مدير مكتب متابعة الخريجين                     

 

  أ.د/ رانيا رمضان ذكى                        

 وكيل كلية العلوم                
 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة          

 

  أ.د/ ماهر عامر على عامر              

 
 

 

 

 

 إعداد التقرير: 
 األستاذ الدكتور/ ماهر عامر على عامر  وكيل كلية العلوم   
 ى مدير مكتب متابعة الخريجيناألستاذ الدكتور / رانيا رمضان زك   
 األستاذه/ دعاء زين العابدين  منسق مكتب متابعة الخريجين   
 

 


