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 رسالة وأىداف البرنامج
 رسالة البرنامج

لمواكبة متطمبات سوق العمل المحمي واالقميمي واجراء بحوث عممية إعداد خريج مؤىل عمميًا 
وتطبيقية تراعى احتياجات المجتمع من خالل خدمات تعميمية وانشطة متميزة ومشاركة مجتمعية 

 فاعمة
 اىداف البرنامج

   تتضمن أىداف البرنامج أىداف استراتيجية وأىداف تعميمية وتنص األىداف اإلستراتيحية
 مي ما  يمي :لمبرنامج ع

اعداد خريج ذو شخصيو متكاممو عمميا ومينيا في مجاالت إدارة االعمال ومزود بالمعارف  .1
 التي يحتاجيا سوق العمل محميا واقميميا.

 .إكساب الخريج ميارات التعامل مع اساليب التقنية الحديثة لمواكبة متطمبات سوق العمل .2
واكتشاف المعارف واألساليب الحديثة في مجال إدارة المساىمة الفعالة في الدراسات والبحوث  .3

 .االعمال
وضع الية لتدريب الطالب عمي فيم متطمبات الممارسة اإلدارية في المنظمات وكيفية إعداد  .4

األىداف لممنظمات والوحدات اإلدارية ، ووضع السياسات ورسم االستراتيجيات الطويمة 
 وبيئتيا الخارجية.  المدى ، وفيم تحديات العالقة بين المنظمة

تبّني أساليب وتوجيات حديثة في التعميم عن طريق االستعانة بخبراء من قطاع األعمال  .5
وطرح "دراسات حالة" وتشكيل فرق عمل من الطمبة لحل المشاكل وتقديم موضوعات إدارية 

 .مختمفة
ير االبتكار تشجيع التوّجو نحو البحث العممي في برامج إدارة األعمال التي تساىم في تطو  .6

 .والتحديث وحل المشاكل
إعداد فئة من الخريجين يمتمكون ميارات حديثة ومتطورة لمتعامل مع قطاعات االعمال  .7

 المختمفة في ظل المنافسة المحمية واالقميمية.
التفاعل مع المجتمع من خالل التأكيد عمى التزام الخريجين بمسؤوليتيم االجتماعية  .8

 لمحمي واالقميمي.واألخالقية عمي المستوي ا
 .تنمية ميارات اعضاء ىيئة التدريس بما يتناسب مع التوجيات الحديثة لمبرنامج .9
 
 



 

 

 األىداف العامة لمبرنامج وفق مواصفات الخريج
 :يجب ان يكون خريج برنامج ادارة األعمال قادرًا عمى 

 1/1  ـ حل المشكالت المتعمقة بإدارة األعمال باستخدام المنيج العممى(1/1-NARS ). 
 1/2  ـ توظيف المعارف والميارات المكتسبة فى مجال إدارة األعمال لخدمة المجتمع والبيئة

 (.NARS-1/2)بفاعمية 
 1/3 1/3) ـ التواصل واالتصال الفعال بالزمالء والمرؤوسين والرؤساء واالطراف المعنية-

NARS.)  
 1/4-  1/4)ىا عمي مجال إدارة األعمال التعامل مع المستجدات والمتغيرات العالمية وتأثير-

NARS.) 
 1/5-  تطوير المعارف والميارات المينية المتعمقة بإدارة األعمال من خالل تنمية ذاتو وقدراتو

 ( NARS-1/5)بشكل مستمر  
 1/6- االلتزام وتحمل المسئولية بما يتفق مع القواعد القانونية والمعايير االخالقية والمينية            

(1/6-NARS). 
 1/7-    1/6)انجاز ما يكمف بو من أعمال بكفاءة وفقًا لمقوانين ومعايير اخالقيات المينة-

NARS.) 
 1/8-  اعداد وتصميم دراسات جدوى المشروعات(1/7-NARS ). 
 1/9-  دراسة وتحميل وتقييم المشروعات والمقترحات االستثمارية(1/7-NARS). 
 1/11-  استخدام الحاسب االلي وتكنولوجيا المعمومات بكفاءة(1/8-NARS). 

 
  أنواع التدريب الميداني 

 يتضمن التدريب الميداني نوعين:
   التدريب الداخمى: .1

 :يتم داخل المعيد ويكون في صورة 
 دورات تخصصية من خالل مركز التدريب  -
 داخل ادارات المعيد المختمفة    -

   التدريب الخارجى: .2
 عميو باإلشراف يقوم و الثالث و الثانى المستوي من اءييتم خالل االجازة الصيفية بعد االنت 

 . المعاونة يئةيال و التدريس ىيئة اعضاء



 

 

 اخرى ةيج اقتراح او المعيد قبل من المرشحة الخارجية التدريب اتييختار الطالب احد ج 
 الطالب خالل من مناسبو

 
 أىمية التدريب الميداني

 تتمثل اىمية التدريب الميداني في اآلتي:
  انشاء شراكة حقيقية بين الكمية وسوق العمل، حيث يقدم البرنامج من خاللو فرصة عممية

لمطالب لتطبيق ماتم دراستو في بيئة عمل حقيقية باالضافة إلي صقل وتنمية خبراتو ومياراتو 
 المختمفة. 

 ك المبكر بسوق العمل مما يزود المتدربين بخبرات يساعد التدريب الميداني الطالب عمى االحتكا
 عممية في مجال التخصص.  

  تعرف مؤسسات االعمال المختمفة المعنية بالتدريب عمى قدرات وميارات طمبة البرنامج
واستخدام استمارات التقويم الراجعة التخاذ اي اجراءات تصحيحية لتطوير البرنامج بما يسيم في 

 يجي البرنامج. رفع معدل التوظيف لخر 
 

  الميداني التدريب دافھأ
 :لسوق يزهجيوت الطالب اھتطبيق المعمومات و المعارف التى تمقا  اىداف التدريب الداخمى 

   . العمل
 اىداف التدريب الخارجى  : 

 .   التخرج بعد ايالتعرف عمى بيئة العمل التى يتوقع عممو ب .1
 .  ميفي مجال تخصص تمقاىا الطالب التي المعمومات ميف .2
 .المينية والعممية والعامةاكتساب ُمختمف الميارات  .3
 . حميا كيفية معرفة و العمل ةيكيفية مواجية الصعوبات والمشكالت فى ج .4
 ممارسة العمل التطبيقى فى قطاع العمل.  .5
 بعد لة المناسبة العمل ةجي اختيار لو يتسنى مما المختمفة العمل اتيالتعرف عمى ج .6

 . التخرج
 تحمل المسئولية والتقيد بالمواعيد .    .7
 التعامل مع أفراد المجتمع والمستفيدين من الخدمة.    .8



 

 

إتاحة الفرصة  لمشركات لتقويم أداء الطالب أثناء فترة التدريب ومعرفة مدى االستفادة منو  .9
 .وتوظيفو بعد تخرجو

 عن طريق الممارسات الميدانية.  ةأخالقيات المينبتوعية الطالب  .11
 

   ميدانيمدة التدريب ال
  شير  منتصفمن ما بين اسبوعين إلي ثالثة أسابيع  الداخمي او الخارجىالتدريب تتراوح فترة

 يونيو إلى منتصف شير سبتمبر خالل فصل الصيف.  
 :ويقع عمى عاتق الطالب وجيات التدريب العديد من االلتزامات 

 :التزامات الطالب في التدريب الميداني 
بطمب موضحّا بو رغبتو في التدريب بمركز التدريب يتوجو الطالب إلى مسؤل التدريب  -

 .الميداني
قضاء فترة التدريب المحددة لدى جية التدريب التي عينت لو او تمت الموافقة عمييا من قبل  -

  .وحدة التدريب بالمعيد
 .االلتزام بقواعد العمل لدى جية التدريب -
 .التدريب ةيالمشرفين عمى تدريبو من قبل مشرف المعيد و جتقبل النصح و التوجيو من  -
ابداء الراي من خالل االستبيان الخاص بتقييم وقياس : التزامات الطالب بعد فتره التدريب -

الي  إتمام التدريب فاعمية التدريب من قبل الطالب وتسميم االستبيان ونسخة من شيادة
 لمركز.مشرف التدريب با

  التدريب:التزامات جية 
ال تستغل وجـــود الطــالب في المـــؤسسة ًفي القيام بأعمــال روتٌيٌنـيـة لٌيس ليا عالقو بتخصصو  -

 مثل توظيفو في اعمال مكتبية واداريو خارج التخصص. 
 تقييم الطالب المتدرب بعد أنتياء فترة التدٌرب، واعطاؤه شيادة إتمام التدريب. -
الخاص بتقييم وقياس فاعمية التدريب من قبل جية التدريب  ابداء الراي من خالل االستبيان -

 مركز.وتسميم االستبيان الي مشرف التدريب بال
 

  



 

 

 خطة التدريب الميداني
 :االنشطة التدريبية

  العمل وخاصة ميارات التواصل الفعالميارات سوق. 
  .ميارات إدارة الوقت والتزام الطالب واستعدادىم مينيا 
  دراسات الجدوى لممشروعات.ميارات إعداد 
 .تخاذ القرارات  ميارات التحميل ودعم وا 
 .ميارات التعامل مع العمالء ورؤساؤه في العمل 
 وجميع المؤسسات اإلدارية ميارات التعامل مع أسواق المال والبورصة والبنوك. 

 اليات تنفيذ ومتابعة التدريب الميداني
 يئةھخارجى(، يتكون من عضو و  )داخمى وبنوعييشرف مركز التدريب عمى التدريب الميداني  .1

لمدير المركز  انائبوعضو ىيئة معاونة  التدريب عمى العام المشرف ىوو  تنفيذيا مديرا تدريس
ن االستعانة ببعض يمك و التدريب عمى االشراف يممتمياعضاء ىيئة التدريس عدد من و 

 .لذلكاثناء التدريب اذا دعت الحاجة  المعاونة يئةالياعضاء 
 .يتغير تحديث تشكيل مركز التدريب سنويا   .2
يتم االعالن فى لوحة االعالنات عن مواعيد واماكن التدريب ومواضيع وبرامج التدريب الداخمى  .3

 من قبل مركز التدريب.  
 .يتم تحديد االليات المناسبة لتسجيل الطالب واختيار اماكن التدريب •
 متابعة غياب الطالب اثناء فترة التدريب من قبل مركز التدريب.  •
مثال شيادة باتمام التدريب من الجية التى ادى  وضع اليات تقييم التدريب الداخمي والخارجي •

 بيا التدريب. 
 ن التدريبم اءھشيادة اتمام التدريب من الطالب بعد االنت نسخة من استالمتسميم و  •
لميداني من قبل الطالب والمشرفين وجية التدريب وتحميل النتائج قياس فاعمية التدريب ا •

 واتخاذ االجراءات التصحيحية.
اسماء الطالب الذين اتموا و تقييم مدى استفادة الطالب من التدريب متضمنا  اعداد تقارير  •

 التدريب بنجاح. 
 الجيات المقترحة لمتدريب الميدانياألماكن و 

 :بالنسبة لمتدريب الداخمي  
 يتم تدريب الطالب داخل ادارات المعيد المختمفة.  -



 

 

يتم التدريب فى قاعة التدريب الخاصة بالمعيد بالتنسيق مع الشركات و الجيات القائمة  -
 لمتدريب  MKCL مثل بالتدريب

 :والمؤسسات الشركات مع التنسيق مةھيتولى مركز التدريب م بالنسبة لمتدريب الخارجي 
 . الميداني لمتدريب المرشحين الطالب لجميع تدريبية فرص إيجاد دفھب

 م أماكن التدريب الخارجى
  1 والبنك االىمى المصري البنوك ومنيا بنك االسكان والتعمير وبنك المصري الخميجي

  2 البورصة
 3 مجموعة شركات امريكانا 

  4 شركة سوفت روز 
 5 شركة نيوىورايزون
  6 مجموعة وىايبروان
 7 فرج اهللمجموعة شركات 

 8 شركة أراسكوم
 9 شركة موري كو
 10 شركة الصقر

 11 شركة لونا الدوات التجميل
 من خالل اتفاقيات التعاون المشترك مع:

 المركز العربي الستشارات التنمية البشرية -
 شركة الحرية لتداول االوراق المالية -
 مؤسسة سوا لمتدريب واالستشارات -
 الضريبيالجمعية العممية لمتشريع  -
 وزارة الشباب والرياضة -
 المؤسسة المصرية لمتوظيف والتنمية -

12 

 
  



 

 

 أساليب وأدوات تقويم أداء الطالب في التدريب:
يستخدم المعيد أساليب وأدوات متنوعة لتقويم أداء الطالب في التدريب بما يضمن تحقق نواتج التعمم 

 مثل:تحسن الميارات المينية لدى الطالب و 
  لتنمية ميارات ادارة  الخارجيفى كال من التدريب الداخمى و المحددة بقضاء فترة التدريب االلتزام

 .الوقت
  التدريب فترة اثناء الطالب اداء لتقييم التدريب فترة ايةنيفى من قبل المشرف تقرير متابعة  
  انجازه و كيفية تم  لمتحقق ممابنياية التدريب باستبان قياس فاعمية التدريب مطالبة الطالب

 استفادتو من التدريب الصيفي وتسميمو لمشرف التدريب. 
  في نياية التدريب تقوم جيات التدريب باالشتراك مع المشرف الداخمي عمى التدريب بعمل تقويم

 .لمنحو شيادة اتمام التدريب نيائي لمطالب
 فاعمية التدريبوقياس أدوات تقييم 

 :لتقييم فاعمية التدريب مثلأدوات مناسبة معيد الستخدم ي
  مدى تحسن الميارات المينية عند استقصاء رأي الطالب والمشرفين وجيات التدريب عن

 الطالب مع تقديم مقترحات لمتحسين.الطالب و أىم المشاكل التى واجيت 
  .تحميل النتائج ومناقشتيا لالستفادة منيا في تطوير الية التدريب وتوصيف التدريب 

 خطوات التدريب الميداني
 من قبل مركز التدريب وتحديد جية التدريب. أستيفاء نموذج التقدم لمتدريب .1
نموذج تقييم الطالب من قبل المشرف الداخمى او  استيفاءو  المتابعة من قبل مشرف التدريب .2

 الخارجى 
 .)شيادة تدريب(تقدييم ما يثبت التدريب وتقييم أداء الطالب فى التدريب  .3
 .فاعمية التدريبلقياس أعداد وتوزيع استبيانات عمى الطالب المتدربين ومشرفى التدريب  .4
  .التدريب الميدانى تحميل النتائج واتخاذ اإلجراءات التصحيحية نحو برامج .5

 
  



 

 

 
 برنامج متوصيف التدريب الميداني ل

 : اليدف العام
عــداد خــريج قــادر عمــى  ممارســة برنــامج بالمنيجيــة الربــط الجانــب األكــاديمي لــدى طــالب  العمميــة وا 

 .الميارات اإلدارية والقيادية والمتخصصة في مجاالت األعمال المختمفة
 

 : فى نياية التدريب يكون الطالب قادراً عمى أن
 :الميارات الذىنية

 بيا رتيفيا و يصنالمعمومات و  يحمل البيانات ويستنتج– 1
 .اتخاذ القراردعم توفير المعمومات الالزمة لقترح حمول لممشكالت اإلدارية ويساعد في ي  - 2
 

 : الميارات المينية
 ميارات الحاسب اآللي في التطبيقات االدارية يستخدم .1
 يعد دراسات جدوى المشروعات. .2
 يصمم الخطط المرتبطة بفروع إدارة األعمال. .3
 مع العمالء ورؤساؤه في العمل. يتعامل .4
 وجميع المؤسسات اإلدارية. ميارات التعامل مع أسواق المال والبورصة والبنوكيكتسب  .5

 
 : الميارات العامة

  والجميور المؤسسات الحكومية والخاصة بفاعمية معتواصل ي .1
 العمل والمفاىيم الخاصة بخ القيم يرس .2
 يدير الوقت بكفاءة ويعمل في فريق .3

 
 : الميدانىاالدوات المستخدمة فى التدريب 

 التدريب الميدانى  جيةو اختيار مكان نموذج  -1
 تقرير لتقييم االداء( أونموذج تقييم أداء الطالب فى التدريب ) شيادة تدريب  -2
عضو ىيئة  –مشرف جية التدريب  –أستبيان قياس فاعمية التدريب الميدانى ) الطالب  -3

 التدريس( 
  



 

 

 
 استماره اختٍار مكان وجهة التدرٌب المٍداوً

  للطالب اوال البٍاوات الشخصٍة

 االسٌ تاىناٍو )رتاعً(.......................................................

 ذارٌخ اىٍَالد:....................................................................

 ..........................................................ىناٍو:.......ٍحو االقاٍه تا

 اىرقٌ اىقىًٍ:.......................................................................

 اىرٍيفىُ :..............................اىَىتاٌو:......................................

 ..................................اىثرٌذ االىنرروًّ:...................................

 :الفزقة الدراسٍة والتخصصثاوٍا بٍاوات 

 اىخصص:.......................................................................اىفرقح/

 

 فٍه:تدرٌب ثالثا المكان الذي تزغب ال

 ً أماكه التدرٌب الخارجى / المكان ابداء الزغبة

 تْل االسناُ واىرعٍَر وتْل اىَصري اىخيٍجًاىثْىك وٍْها  

 واىثْل االھيى اىَصري

1  

  2 اىثىرصح 

 3 ٍجَىعح شرماخ اٍرٌناّا  

  4 شرمح سىفد روز  

 5 شرمح ٍّىھىراٌسوُ 

  6 ٍجَىعح وھاٌثرواُ 

 7 ٍجَىعح شرماخ فرج هللا 

 8 شرمح أراسنىً 

 9 شرمح ٍىري مى 

 10 شرمح اىصقر 

 11 الدواخ اىرجٍَوشرمح ىىّا  

 ٍِ خاله اذفاقٍاخ اىرعاوُ اىَشررك ٍع: 

 اىَرمس اىعرتً السرشاراخ اىرٍَْح اىثشرٌح -

 شرمح اىحرٌح ىرذاوه االوراق اىَاىٍح -

 ٍؤسسح سىا ىيرذرٌة واالسرشاراخ -

 اىجَعٍح اىعيٍَح ىيرشرٌع اىضرٌثً -

 وزارج اىشثاب واىرٌاضح -

 اىَؤسسح اىَصرٌح ىيرىظٍف واىرٍَْح -
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 مرنز طيبة للتدريب

 

 اس تلصاء رأ ى الطالب / املرشف / هجة التدريب حول فاػلية التدريب امليداين

 الاھامتمات والاوشطة   ھميته واس تخدامه ىف ثطوير الربانمجىرجو ذهر الرأ ى مبيتھى  الرصاحة ل  

 اختيارى   oمس الا   

o   ضؼيف o   متوسط o   رأ يم ىف  التدريب جيد 

 مسلسل غيارص التليمي الرأ ي

 1   مناسب التدريب ھل ترى ان حمتوى ال اوافق     هوػا ما    اوافق     اوافق متاما      

 2  مؼلومات اثياء التدريبمن  ة الطالباس تفاد ال اوافق     هوػا ما    اوافق     اوافق متاما      

 3  همارات اثياء التدريبمن  ة الطالباس تفاد ال اوافق     هوػا ما    اوافق     اوافق متاما      

 4 بشلك جيد   التدريب وضوعملغرض ا يمت ال اوافق     هوػا ما    اوافق     اوافق متاما      

 5 التدريب   و اماكهيات وغيارص مالمئه ماكن ال اوافق     هوػا ما    اوافق     اوافق متاما      

 6  متيوػة وهمارات ػامةمواضيع  التدريب غطيي ال اوافق     هوػا ما    اوافق     اوافق متاما      

 7 ھل اكن مس توى التدريب نام ثوكؼت؟   ال اوافق     هوػا ما    اوافق     اوافق متاما      

 8 ػىل التدريب ابملروهة واملس توى التدريىب الؼاىل.اللامئني يمتزي  ال اوافق     هوػا ما    اوافق     اوافق متاما      

الصؼوابت اليت واھجھا هل اس تطاع املدربون ثذليل  ال اوافق     هوػا ما    اوافق     اوافق متاما      

الصؼوابت ا ن  ثكل ماھيالطالب أ ثياء التدريب و 

 وجدت؟  

9 

تا  ا ىل سحسننھا و ي ل اماز  الطالب جماالت ثؼتلد أ نهل ثوجد  ال اوافق     هوػا ما    اوافق     اوافق متاما      

 ثطويرھا؟  
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  - 

    - 

ذا وجدت.  أ ي ثؼليلات ا ضافية ا 

  )ىرجومالحظات ػامة او 

 ذهرھا(

- 

-   

 ملرتحات للتطوير

   

 

 

 



 

 

 
  

  



 

 

 

 

 


