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 التدريب امليداين تقرير
 

 2019/2020ٌٍؼبَ اٌدبِؼٟ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ رمش٠ش ثزمذ٠ُرزششف و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاإلداس٠خ 

 :بياانت مس ئويل التدريبأ ول: 
 

 الوظيفة الامس

 مدير اللجنة دمحم حماد د.

 عضو اللجنة اميرة عصامأ. 

 عضو اللجنة دمحم مسعدأ. 

 عضو اللجنة أ. دمحم ناجي

 عضو اللجنة مايسة المفتيأ. 

 

 أ هداف التدريب امليدايناثنيا: 
ر١ٙئخ اٌطالة اٌّزذسث١ٓ ٌغٛق اٌؼًّ )إػذاد اٌىٛادس اٌجشش٠خ اٌّذسثخ ٚاٌّؤٍ٘خ ٌٍؼًّ  .1

 رُٙ ٚلذسارُٙ (اوً فٟ ِدبي رخظظٗ ٚرط٠ٛش ِٙبس اٌّخزٍفخ بدفٟ اٌمطبػ

ز١ث  ،خ اٌزٟ ٠زٛلغ ػٍّٗ ثٙب ثؼذ رخشخ١ٗث١ئخ زم١م ٌٍؼًّ فٟاربزخ اٌفشطخ ٌٍطبٌت  .2

٠زؼشف اٌطبٌت اٌّزذسة ِٓ خالي ٘زا اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌفشص اٌّزبزخ ٌٗ ٚثبإلضبفخ 

١خ ِٛاخٙزٙب ٚإ٠دبد اٌٝ االٌّبَ ثبٌّشبوً اٌظؼٛثبد اٌّس١طخ ثّٛالغ اٌؼًّ ٚو١ف

 اٌسٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب.

 ٌزجبديِؼشفخ ِب ٠سزبخٗ عٛق اٌؼًّ اٌّظشٞ ٚرسم١ك ِزطٍجبرٗ ٚإربزخ اٌفشطخ  .3

 اٌخجشاد ٚفزر لٕٛاد اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌٛزذاد اٌزذس٠ج١خ ٚخٙبد اٌزذس٠ت.

ِّبسعخ اٌؼًّ اٌزطج١مٟ داخً ١ِذاْ اٌؼًّ اٌسم١مٟ اٌالصَ العزىّبي ٚإػذاد اٌطبٌت  .4

 سة.اٌّزذ

 إربزخ اٌفشطخ ٌٍطبٌت ٌإلطالع ػٍٝ ظشٚف اٌؼًّ ِخزٍفخ. .5
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إربزخ اٌفشطخ فٟ اخز١بس أِبوٓ اٌؼًّ إٌّبعجخ ٌشغجبد اٌطالة اٌّزذسث١ٓ ِّب ٠سمك  .6

 إٌزبئح اٌّشخٛح ِٓ رٌه.

اٌشثظ ث١ٓ ِخشخبد اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌى١ٍخ ِغ ِزطٍجبد عٛق اٌؼًّ خالي فزشح اٌزذس٠ت  .7

شص ٚظ١ف١خ ٌٍخش٠د١ٓ )ا٠دبد فشص ػًّ ٌٍّزذسث١ٓ ِّب ٠غبػذ ػٍٝ رؼض٠ض ٚخٛد ف

ػٓ طش٠ك ر١ّٕخ ِٙبسارُٙ ٚلذسارُٙ ( ِٚغبػذح اٌخش٠د١ٓ اٌّزذسث١ٓ فٟ اٌجسث ػٓ 

 ٚظبئف ٌُٙ ِٓ خالي اٌزٛاطً ِغ اٌششوبد ٚاٌّؤعغبد .

 اٌزٛاطً ِغ اٌطالة اٌّزذسث١ٓ ثؼذ رخشخُٙ ٚرٛظ١فُٙ ِٚؼشفخ ِذٜ أزبخ١زُٙ . .8

 ة ٌىغت اٌخجشح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزذس٠ت لجً اٌزخشج.إربزخ اٌفشطخ ٌٍّزذس .9

 رؼ١ّك فُٙ اٌّزذسة ٌٍزخظض اٌزٞ اخزبسٖ فٟ ِدبي دساعزٗ . .10

االٌزضاَ ثبٌّٛاػ١ذ ُٚزغٓ اٌزؼبًِ ِغ ٚػٍٝ رسًّ اٌّغؤ١ٌٚخ لبدسا اٌّزذسة  ٠ظجر .11

 االخش٠ٓ .

ِّب رّى١ٓ اٌّؤعغبد اٌخبطخ ٚاٌؼبِخ ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبساد اٌّزذسة ٚاعزمطبثٗ  .12

 ضّٓ فشص ػًّ ٌٍخش٠د٠ٓ١

 

 9191-9102يف التدريب خالل صيف  ما مت اجنازه اثلثا:
ِٓ ١ك اٌذساعخ ٚ اٌؼذ٠ذ زشبس ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزدذ ٚ رؼٍرّش ثٙب اٌجالد ِٓ أ ٌٍظشٚف اٌزٟٔظشا 

فزشح اٌزذس٠ت اٌخبطخ ثُٙ  ارّبَ ٌّٝغبػذح اٌطالة ػٍ ثؼض اإلخشاءاداألٔشطخ األخشٜ، رُ ارخبر 

 رؼش٠ضُٙ ٌٍخطش ٚ ِٓ ث١ٓ ٘زٖ االخشاءاد ِب ٠ٍٟ: ٚ فٟ ٔفظ اٌٛلذ ػذَ

  ُء بأشرGoogle Classroom ٙذف رغ١ًٙ اٌزٛاطً ِغ ثبٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ث خبص

 مذ٠ُ اٌّغبػذح ٌُٙ.اٌطالة ٚ ر
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  اٌزذس٠ت اٌخبص ثّدّٛػخ ِبخذ اٌفط١ُ كٌزؼ١ٍٔظشا Carrefour ثؼض اٌّؤعغبد ٚ ،

؛ ز١ث رُ Online  ، رُ رٛخ١ٗ اٌطالة ٌٍسظٛي ػٍٝ رذس٠ت٠Ethidcoثذوٛ األخشٜ ِثً ا

ٚ ثؼض ِٕظبد اٌزذس٠ت  Linkidinػٍٝ ِٛلغ   Accountرٛخ١ٗ اٌطالة الٔشبء زغبة 

ٚ ِٓ  ٚ اٌزٞ رٛفشد ػ١ٍٗ ثؼض فشص اٌزذس٠ت ٌٍطالة ٚ رُ رٛخ١ُٙ ٌٍزمذ٠ُ ثٙب ألخشٜا

 BM ِجبدسح ضّٓ 2020ٓ ِششٚع اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ ضّ ِظش ث١ٕٙب رذس٠ت ثٕه

Academy  ًثبٌفؼً ػ١ٍٗ ثؼض اٌطالة ٚ اٌزٞ زظ. 
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  ُثبٌم١بَ ثزذس٠ت ١ِذأٟ فٟ ِٛافمخ ٌٟٚ األِش، ا٠ضب اٌغّبذ ٌٍطالة ، زبي سغجزُٙ ٚ ر

 .اٌسظش فزشح ٟ عّسذ ثزٌه خاليٚ اٌششوبد اٌز اٌجٕٛن

  ُب خبِؼخ فبسٚط اٌزٟ رزؼبلذ ِؼٙ،اٌطالة اٌشاغجْٛ فٟ اٌزذس٠ت ثششوخ اٌىٙشثبء  ِغبػذحر

 2020-8-29ا ِٓ اٌغجذ ٠َٛ رجذ 18ٌّذح   ، ٌٍسظٛي ػٍٝ اٌزذس٠تٌزذس٠ت اٌطالة ع٠ٕٛب 

 .2020-9-26، اٚ ِٓ اٌغجذ 2020-9-12، ِٓ اٌغجذ 
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 اٌٍدٕخ.ِذ٠ش  زّبددمحم ٛاعطخ ٌدٕخ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ رسذ اششاف اٌذوزٛس/ ث مش٠شزاٌرُ إػذاد * 
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