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 أهداف التدريب الميدانيثانيا: 

تهيئة الطالب المتدربين لسوق العمل )إعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في  .1

 تهم وقدراتهم (اكل في مجال تخصصه وتطوير مهار اتالمختلفةالقطاع

حيث يتعرف الطالب  ،ة التي يتوقع عمله بها بعد تخرجهيقيقبيئة ح للعمل فياتاحة الفرصة للطالب  .2

المتدرب من خالل هذا التدريب على الفرص المتاحة له وباإلضافة الى االلمام بالمشاكل الصعوبات 

 المحيطة بمواقع العمل وكيفية مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

الخبرات وفتح  لتبادلمعرفة ما يحتاجه سوق العمل المصري وتحقيق متطلباته وإتاحة الفرصة  .3

 قنوات التعاون بين الوحدات التدريبية وجهات التدريب.

 ممارسة العمل التطبيقي داخل ميدان العمل الحقيقي الالزم الستكمال وإعداد الطالب المتدرب. .4

 العمل مختلفة. إتاحة الفرصة للطالب لإلطالع على ظروف .5

إتاحة الفرصة في اختيار أماكن العمل المناسبة لرغبات الطالب المتدربين مما يحقق النتائج  .6

 المرجوة من ذلك.

الربط بين مخرجات التعليم في الكلية مع متطلبات سوق العمل خالل فترة التدريب مما يساعد على  .7

بين عن طريق تنمية مهاراتهم تعزيز وجود فرص وظيفية للخريجين )ايجاد فرص عمل للمتدر

وقدراتهم ( ومساعدة الخريجين المتدربين في البحث عن وظائف لهم من خالل التواصل مع 

 الشركات والمؤسسات .

 التواصل مع الطالب المتدربين بعد تخرجهم وتوظيفهم ومعرفة مدى انتاجيتهم . .8

 ج.إتاحة الفرصة للمتدرب لكسب الخبرة العملية والتدريب قبل التخر .9

 تعميق فهم المتدرب للتخصص الذي اختاره في مجال دراسته . .10

 االلتزام بالمواعيد وُحسن التعامل مع االخرين .وعلى تحمل المسؤولية قادرا المتدرب  يصبح .11

مما يضمن فرص تمكين المؤسسات الخاصة والعامة من التعرف على مهارات المتدرب واستقطابه  .12

 عمل للخريجين

 

 



 ب على فرص التدريب المتاحة:ثالثا: توزيع الطال

 

 مجموعة كارفور:

 

 

 :(Easy Careمجموعة شركة )

Se. No. ID Student’s Name Company groups 

 Easy care G1 جينا نادر سليمان مرقص 5415035 1

 Easy care G1 مروان محمد على اسماعيل عبد القادر 5415106 2

 Easy care G1 نيرة رجب السيد محمد احمد الحداد 5415131 3

 Easy care G1 عمار عمرميرنا هانى محمود  5415121 4

 Easy care G1 مهند مصطفى ذكى عبد المجيد على 5415119 5

 Easy care G1 ياسمين ايمن عصمت التطاوى 5415135 6

 Easy care G1 عليو اينوا بيللو 5415025 7

 Easy care G2 احمد طارق صدقى صالح 5415006 8

 Easy care G2 محمود محمد محمود عباس عرابى 5414094 9

 Easy care G2 باسنت مجدى عبد الحميد عبد الخالق 5415030 10

 Easy care G2 ايه زيدان عبد الخالق محمد سليمان 5415027 11

 Easy care G2 نيهال احمد ناصر عبد المنعم محمود 5415132 12

 Easy care G2 ندى ايهاب عبده محمد محمد الفار 5415125 13

 Easy care G2 اشرف يوسف مصطفىمحمد  5415088 14

 

 

 

Se. 

No. 
ID Student’s Name Company Groups specialization 

 Carrefour G1 Marketing مصطفى احمد محمود شريف 5415109 1

 Carrefour G1 Finance احمد محمد مصطفى اسماعيل 5415015 2

3 5415048 
سلمى عماد فتحى محمد عبد 

 قاسماللطيف 
Carrefour G1 Finance 

 Carrefour G1 Finance روان حسن عبد الستار احمد  5413061 4

5 5415138 
يمنى نور الدين حسن اسماعيل 

 حسن
Carrefour G1 marketing 

 Carrefour G1 marketing رامى على طه محمد حمزة 5414031 6

 Carrefour G1 marketing عمر مصطفى عدنان 5413215 7



 شركة اإلسكندرية لتوزيع الكهرباء :

سيقوم الطالب الراغبين في التدريب بالشركة بالتسجيل لدى مركز التدريب الميداني ، وسيقوم كل طالب باختيار 

 الفترة المناسبة له من ثالث فترات وهي كاآلتي:

 2018-7-21إلى  2018-7-1من  -1

 2018-8-13إلى  2018-7-24من  -2

 2018-9-30إلى  2018-9-9من  -3

 بشركة اإلسكندرية لتوزيع الكهرباء  والجدول التالي يوضح الطالب المتاحين للتدريب

Se. No. ID Student’s Name 

 نور رضا يوسف يوسف طيبه 5415130 1

 اسامه محمد سيد مندوة 5413026 2

 مروان عمرو عبد الفتاح عبد الخالق 5415105 3

 سهيله محمد السيد رفاعى 5415051 4

 ابراهيم محمد ابراهيم حسن حشيش 5415001 5

 مينا سعد سامى جرجس 5413158 6

 احمد خالد عمار بشارى عبد اللطيف 5414004 7

 احمد محمد حسن احمد 5414006 8

 مارينا اميل اديب اسكندر 5415080 9

 ميرنا عماد فوزى الياس 5414104 10

 رانا شريف محمد عبد العزيز  5413059 11

 احمد عبد الفتاح يوسف احمد حسن 5415010 12

 شيماء سمير رمضان ابراهيم على 5415054 13

 ميرنا نبيل احمد السيد 5413157 14

 كريم احمد السيد محمد عبدة 5414064 15

 رانا طارق انيس يونس اسماعيل 5415043 16

 عمر فتحى رمضان احمد 5415072 17

 على هانى محمد عوض حسنين الكحكى 5415067 18

 نرمين محمد اشرف وديع لطفى 5412592 19

 عمرو عصام عبد المنعم محمد سعيد الناضوى 5413098 20

 ريهام زايد عبد الرحمن غازى 5415045 21

 بوسى محمد عبد النعيم عبد الغنى على 5415034 22

 مصطفى جمال عوض حفنى عوض 5415112 23

 ندى اشرف ابراهيم حلمى قاسم 5415124 24

 رامى نجيب حسين نجيب جواد 5407143 25

 محمد احمد عبد الرحمن احمد التطاوى 5414070 26

 فارس محمد احمد محمد على امام 5415077 27

 محمد عبد الحميد محمد يس خضر 5415093 28

 مها السيد فؤاد حسين محمد 5415116 29



Se. No. ID Student’s Name 

 الرحمن عالء الدين حسن على اليمنىعبد  5415057 30

 ابراهيم هشام ابراهيم عبد العزيز انيس 5410019 31

 محمد خلف نور الدين حسن خلف 5413121 32

 امير محمد احمد نصار 5415022 33

 احمد ابراهيم عبد الحميد حافظ  5413004 34

 احمد عادل رمضان ناجى ريحان 5415008 35

 ابراهيم احمد احمد عبيدهاجر احمد  5413163 36

 ريم اسامة محمد زكى المهدى 5413186 37

 دينا ايمن محمد احمد خضر 5413057 38

 محمد محمد عبد الحميد المصرى 5413172 39

 عبد الرحمن احمد عبد الرحمن الشناوى 5413079 40

 شريف ايمن محمد الجبيلى 5415053 41

 الناصرنهى جمال عبد الجواد عبد  5413160 42

 احمد محمود شفيق محمد بدر لى 5413023 43

 هاديه عبد السالم عبد اللطيف عبد السالم 5415133 44

 شروق محمد فؤاد محمود نصير 5413188 45

 احمد خيرى مجاهد رمضان 5412523 46

 رغده احمد السيد احمد محمد االشقر 5414034 47

 شريف عاصم فهمى محمد بدر 5412557 48

 مصطفى درويش مصطفى درويش 5413142 49

 سيف محمد عبد المنعم الزاهر 5415052 50

 محمد سعد امين محمد علي زيتحار 5413122 51

 فاطمه رمضان محمد احمد حسين 5414060 52

 عبد هللا اشرف محمد جابر احمد عرابى  5415062 53

 حسام حسن محمود حسن جاد  5413049 54

 المحسن محمود محمد الخطيب احمد عبد 5413176 55

 دولت محمد سعد اسماعيل غانم 5414124 56

 اكرم مصطفى فاروق عبده 5414016 57

 امجد عثمان ابو المجد عثمان 5409083 58

 احمد فؤاد محمد نصر نصر 5413177 59

 محمد سعيد محمد محمد زيدان 5414080 60

 نورهان خالد عبد الوهاب محمد على 5412593 61

 خالد السيد محمد عبد اللطيف 5413053 62

 محمد عزت عبد القادر عبد اللطيف 5408066 63

 جورج يعقوب امين عبد المسيح 5413046 64

 كريم عادل عيسى محمد الصالح 5413105 65

 حسام الدين مصطفى محمد السيد المليطى 5414126 66

 احمد محمد عبد الحميد سليم محمد سليم 5412531 67

 ريم سمير اسماعيل ناصف خليفه 5413063 68



Se. No. ID Student’s Name 

 عمرو خالد محمد محمد بالى 5414057 69

 احمد عزت شوقى عبد السالم 5412529 70

 ابراهيم احمد السيد على الترجمان 5412516 71

 حسام محمد ثروت خميس عوض 5412545 72

 محمد عبد الستار نبيل 5413219 73

 محمود حامدايمن ياسر حسنى  5413037 74

 صالح احمد عبد القادر احمد 5414121 75

 مينا رومانى مجلع قديس 5411511 76

 مارينا منير رمزى عبد المالك فلفل 5415082 77

 مصطفي عمرو عبد الفتاح عبد الرازق 5415113 78

 احمد ايمن ابو الفتح مصطفى خليفه 5412519 79

 فروزينامليسا فيتوريو ريناتو  5413146 80

 جالل حسن على ابراهيم على الدين 5414134 81

 زياد محمد عبد الجواد عبد الرحمن بركات 5414125 82

 فرجينيا ساهر نديم ميالد 5414061 83

 علياء عزت محمد محمد عبد الخاق 5413088 84

 مهند زياد حلمى توفيق التهامى 5414136 85

 ابراهيمندى صالح احمد محمد  5412590 86

 محمد اشرف فتحي احمد علي سيف 5413117 87

 محمد عبده علي عبد الكريم امام 5413133 88

 احمد عبد الحميد حسن عبد الحميد سيف 5412527 89

 شريف محمد ابراهيم عبد السالم مرسى 5412558 90

 محمد نبيل حسن محمد 5409057 91

 محمدعبدالرحمن محمد جمال عثمان على  5408043 92

 سهى عالء الدين سالمة ابراهيم البكاتوشى 5409138 93

 رنا عالء احمد صابر قنديل 5411104 94

 ايمن هانى مصطفى فايز الصرى 5412537 95

 رضوى محمد محمود خليل هيم 5413060 96

 عماد نبيل محمود فريد محمد فريد 5413089 97

 ميرنا محمد حسين بيومى محمد البكر 5414105 98

 امير صابر هريدى 5409085 99

 كمال اشرف كمال محمد 5412624 100

 محمد حسين عبد النبى نصر 5412579 101

 ندى عبد هللا على ابراهيم 5411133 102

 محمد اشرف محمد عبد الحميد صالح 5412575 103

 هايدى احمد عوض عبد الجليل 5408084 104

 

 واخيرا هذه الخطة تم وضعها استنادا على الكشوف المرسلة من االرشاد االكاديمي 

 تم إعداد االخطة بواسطة لجنة التدريب الميداني تحت اشراف الدكتورة/ نجوى محمد رئيس اللجنة.


