
  

 

 خطة التدريب امليدان 

2019-2020 

خطة التدريب امليدان اخلاصة بلكية العلوم 

2020-2019املالية و الإدارية للعام اجلامعي         

 
 اعداد

حامد  د. محمد  

 مدير جلنة التدريب بلكية العلوم املالية و الإدارية 

 



1 | P a g e  
 

 قائمة المحتويات
 2 .......................................................................... أ ول: بياانت مس ئويل التدريب: 

 2 ............................................................................ اثنيا: أ هداف التدريب امليدان 

 3 ...................................................... اثلثا: توزيع الطالب عىل فرص التدريب املتاحة

 3 ......................................... الطلبة املرحشون للتدريب يف رشكة ماجد الفطمي  اكرفور

 4 ................................ الطلبة املرحشون للتدريب يف رشكة الإسكندرية لتوزيع الكهرابء

 6 ................................................. الطلبة املرحشون للتدريب يف رشكة البرتوكاميوايت 

 

  



2 | P a g e  
 

 خطة التدريب امليدان 
 

 2020/ 2019للعام الجامعي  خطة التدريب الميداني  بتقديمتتشرف كلية العلوم المالية واإلدارية 

 : بياانت مس ئويل التدريب أ ول: 
 

 الوظيفة  الاس 

 مدير اللجنة  د. محمد حماد 

 عضو اللجنة  اميرة عصامأ. 

 عضو اللجنة  محمد مسعد أ. 

 عضو اللجنة  أ. محمد ناجي

 عضو اللجنة  مايسة المفتي أ. 

 

 أ هداف التدريب امليدان اثنيا: 
تهيئة الطالب المتدربين لسوق العمل )إعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للعمل  .1

 تهم وقدراتهم ( اكل في مجال تخصصه وتطوير مهار المختلفة ات القطاعفي 

حيث   ،ة التي يتوقع عمله بها بعد تخرجهيبيئة حقيق   للعمل فياتاحة الفرصة للطالب   .2

يتعرف الطالب المتدرب من خالل هذا التدريب على الفرص المتاحة له وباإلضافة 

ا بمواقع  المحيطة  الصعوبات  بالمشاكل  االلمام  وإيجاد الى  مواجهتها  وكيفية  لعمل 

 الحلول المناسبة لها. 

الفرصة   .3 وإتاحة  متطلباته  وتحقيق  المصري  العمل  سوق  يحتاجه  ما   لتبادل معرفة 

 الخبرات وفتح قنوات التعاون بين الوحدات التدريبية وجهات التدريب.

الب ممارسة العمل التطبيقي داخل ميدان العمل الحقيقي الالزم الستكمال وإعداد الط .4

 المتدرب. 

 إتاحة الفرصة للطالب لإلطالع على ظروف العمل مختلفة. .5
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إتاحة الفرصة في اختيار أماكن العمل المناسبة لرغبات الطالب المتدربين مما يحقق  .6

 النتائج المرجوة من ذلك.

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

يز وجود فرص وظيفية للخريجين )ايجاد فرص عمل للمتدربين مما يساعد على تعز

عن طريق تنمية مهاراتهم 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

 صة للمتدرب لكسب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج. إتاحة الفر .9

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

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

 االخرين .

مما ابه  تمكين المؤسسات الخاصة والعامة من التعرف على مهارات المتدرب واستقط  .12

 يضمن فرص عمل للخريجين 

 اثلثا: توزيع الطالب عىل فرص التدريب املتاحة 
 

 للمعدل التراكمي كالتالي: فرص المتاحة طبقا ليتم توزيع الطالب على ا

 

 "اكرفور  " الطلبة املرحشون للتدريب يف رشكة ماجد الفطمي 
Serial ID Name GPA 

 3.99 السيد حماد عبد الرحمن السيد ابو بكر  5417048 1

 3.97 ماجد اكرم سعد فرج 5417076 2

 3.96 ندى حاتم على على مرعى  5417112 3

 3.94 محمد السيد ابو بكر السيد حماد  5417087 4

5 5417020 
الدين  جالل  حسين  اشرف  محمد  امانى 

 على 
3.91 
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 3.89 محمد ممدوح احمد درويش مصطفى  5417096 6

 3.87 ثابت اقالديوس شحاته مارك ممدوح  5417077 7

 3.87 همس حسام محمد حمدى عبد الفتاح  5417120 8

 3.85 معتز محمد عزت عبد الغنى حماد  5417106 9

10 5417105 
السيد   يوسف  الدين  جمال  محمد  مريم 

 محمد 
3.81 

 

 الطلبة املرحشون للتدريب يف رشكة الإسكندرية لتوزيع الكهرابء 
Serial ID Name 

 رنا اشرف عبد السالم ناجى السيد حجازى  5417034 1

 رضوى جالل ناجى حموده  5417033 2

 مروان مجدى عبد الرحمن جبر  5417103 3

 مارينا مدحت عبد المسيح ولسن ابراهيم  5417078 4

 سيف الرحمن هيمن على عبد الباقى 5417128 5

 ساره احمد عبد الستار على شوينه  5417040 6

 زياد عالء الدين صالح محمد  5417039 7

 شهد شوقى احمد السيد خليفه  5417043 8

 على محمد يونس السيد يونس بدر 5417064 9

 محمد نصر احمد محمد الكسار 5417098 10

 فرح عادل على محمد سليمان  5417073 11

 احمد محمد جابر  احمد حسن  5417010 12

 محمود احمد سامح احمد  5417006 13

 يارا خالد مسعود السيد الشعراوى  5417121 14

 مريم هيمن على عبد الباقى على  5417133 15

 عبد هللا ايهاب محمد محمد عبد الرحمن على  5417058 16
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 محمد احمد محمد عبد العزيز السيد  5417085 17

 محمد على محمد على محمد الرخاوى  5417092 18

 عبد الرؤف محمود احمد محمد صالح  5417089 19

 مايفن رافت عياد حبيب  5417079 20

 ميرنا ماهر رشدى اسكندر  5417110 21

 عبد الرحمن تامر حسن على رشيد  5417050 22

 روان عالء الدين انور مسعود مصطفى  5417037 23

 احمد محمود فوزى عبد ربه طه 5417013 24

 محمد خليل كامل مصطفى  5417131 25

 شيماء السيد على سعيد عيسى 5417044 26

 محمد هشام ابراهيم احمد  5417099 27

 محمد مصطفى محمد عبد الغنى الشيخ  5417132 28

 تسنيم منصور عبد الحميد سالمان  5417027 29

 مروه محمود محمود حميده سلمان  5417104 30

 عبد الرحمن محمد ابراهيم شلبى ابراهيم  5417055 31

 محمد عبد الحميد عبد الحميد رجب احمد 5417091 32

 عبد المنعم ممدوح عبد المنعم طه السيسى  5417129 33

 مصطفى شكرى القوتلى الجنزورى  5417134 34

 عمرو محمد زهير محمد عبد الحميد  5417072 35

 يوسف احمد عبد الفتاح محمود نصر  5417137 36

 حاكم شريف محمود عادل مرغنى  5417101 37

 ميار خالد محى الدين احمد بحيرى  5417135 38

 عمرو حسن احمد محمد حسن  5417130 39
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 البرتوكاميوايت الطلبة املرحشون للتدريب يف رشكة 
Serial ID Name 

 نرمين محمود فوزى رضوان العربى  5417113 1

 هاجر خالد عثمان عبد الحميد ابو حوه  5417116 2

 اميره عباس رمضان محمد  5417021 3

 محمد ناصر حسن محمد  5417097 4

 عبد الرحمن حسام الدين عبد الفتاح قريطم  5417051 5

 عبد هللا محمد رجب عبد المولى دهب  5417060 6

 عمر طارق محمود على محمد  5417067 7

 عمرو سعد صبحى جاهين  5417071 8

 الحميد الجمالمحمد اسامه عبد السالم عبد  5417086 9

 انجى سعيد على متولى  5417022 10

 عبد هللا محمد فوزى محمد عبد هللا  5417061 11

 احمد اسامه محمد فوزى يوسف 5417002 12

 عبد الرحمن سامح محمود السيد يوسف  5417054 13

 منه هللا ايمن عمر رجب  5417107 14

 ياسر احمد عبد الرحمن بدر 5417122 15

 خالد سمير سعد مصطفى  5417030 16

 يحيى ايهاب محمد عبد الحميد الجندى 5417124 17

 علياء حسن السيد حسن بيومى 5417065 18

 كريم عادل سعد  5417074 19

 شريف شهاب محمد حسن عبد الرحمن 5417042 20

 احمد ياسر الشاملى احمد شمس الدين 5417014 21

 الاله اسماعيل على محمد احمد عبد  5417084 22
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 ثائر نبيل صبحى ابراهيم برزق 5417127 23

 احمد محمد عبد الحى 5417011 24

 على ابراهيم على عبد اللطيف العبد  5417063 25

 محمد احمد ابراهيم على ابو ديبه  5417081 26

 محمد ابراهيم عرفه مصطفى 5417080 27

 عبد العزيزمحمد احمد عبد الفتاح محمود  5417083 28

 احمد سالمه شامل عبد المنعم محمد  5417007 29

 عبد الرحمن محمد جابر احمد السيد 5417056 30

 روان ايمن محمد محمد سليمان  5417035 31

 السيد السيد الدسوقى عبد الباقى 5417018 32

 يوسف عالء الدين حسن ضاحى  5417126 33

 ابراهيم ريم احمد سمير السيد  5417038 34

 ياسمين هشام مصطى العربى 5417123 35

 احمد عالء الدين عبد الستار سليمان  5417008 36

 

 

 ايثيدكو الطلبة املرحشون للتدريب يف رشكة 
 .على المقابلة الشخصية التي تجريها الشركة يتم اختيار الطالب المتدربين في شركة ايثيدكو بناءا

 

  ، الميداني  التدريب  مركز  لدى  بالتسجيل  بالشركة  التدريب  في  الراغبين  الطالب  سيقوم 

 :الفترات التالية وسيقوم كل طالب باختيار الفترة المناسبة له من 

 : الكهرباء والجدول التالي يوضح الطالب المتاحين للتدريب بشركة اإلسكندرية لتوزيع 

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

مدير    حماد محمد  بواسطة لجنة التدريب الميداني تحت اشراف الدكتور/    الخطةتم إعداد    *

 اللجنة.


