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 ١

 "تنمية مهارات التفكير واإلدارة" برنامج -١
  

مـن طـالب     الـشباب إلى تنمية مهـارات     " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى    "يهدف مشروع   

سات العليا واإللتحاق   للدرا منح دولية أو محلية      حصولهم على تعظيم فرص   الجامعات وحديثى التخرج ل   

ضمن مجموعة البـرامج التـى يعقـدها        " تنمية مهارات التفكير واإلدارة   "ويأتى برنامج   .  عمل أفضل ب

 تنميـة "و" اكتساب المهارات األساسية لمجال األعمال    " و "تنمية مهارات البحث العلمى    ":المشروع وهى 

التـدريب  " و " المهـارات القياديـة    تنميـة " و "تدريب المـدربين  "و" مهارات التدريس لمدرسى الثانوى   

 سـبتمبر   - ٢٠٠٢سبتمبر  (والمشروع ممول من مؤسسة فورد وانتهت مرحلته األولى         ".  االلكترونى

ليكـون التركيـز فـى      ) ٢٠٠٥منذ أكتوبر   ( خريج، وبدء تنفيذ مرحلته الثانية       ٢٢٨٨بتدريب  ) ٢٠٠٥

دريب المكثـف بـصيف هـذا العـام         التدريب على طالب الجامعات وخاصةً االقليمية، وقبل خطة الت        

  :تاليةالبالمرحلة الثانية للمشروع تم عقد الدورات 

  

عدد   الفترة  البرنامج

  المتدربين

 يةعنو

  المتدربين

عدد 

  الفصول

  ٢  ينخريج  ٣٣  ١٦/١١/٢٠٠٥ – ١٢/١١  نتدريب المدربي

  ٢  ينخريج  ٣١  ٢٣/١١/٢٠٠٥ - ١٩/١١  تنمية المهارات القيادية

ير واإلدارة  تنمية مهارات التفك  

 بمحافظـة    الدفعة األولـى   –

  القاهرة

  ١١  بالط  ٢٦٤  ٤/٢/٢٠٠٦ – ٢٤/١

 -تنمية المهـارات القياديـة      

لمدة خمـسة أيـام     (المتقدمة  

تدريبية بواقـع يـوم واحـد       

  )شهريا

  ١  ينخريج  ١٥  ٢٤/٦/٢٠٠٦ - ٢٥/٢

تنمية مهارات التفكير واإلدارة    

 الدفعة األولـى بمحافظـة      –

  المنيا

  ٢  ينخريج  ٥٧  ٢٣/٣/٢٠٠٦ – ١٣/٣

  ١  ينخريج  ١٢  ١١/٥/٢٠٠٦ – ٧/٥  االلكترونىمقدمة التعليم 

  ١٩    ٤١٢  اإلجمالى
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 ٢

ويهدف المشروع فى المرحلة الثانية إلى تدريب طالب السنوات النهائية بجامعات مصر 

هارات تنمية م"وخاصة الجامعات االقليمية، ومما يذكر أنه قد تم تخريج الدفعة األولى من برنامج 

بمحافظة المنيا والتى عقدت بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة وفرعه بالمنيا، وهذه " التفكير واالدارة

الدفعة كانت تعتبر خطوة للدعاية عن المشروع فى االقاليم وللتعرف على طبيعة االقاليم وتحديد 

  .لة التغلب عليهاالظروف المناسبة للتدريب بها واكتشاف الصعوبات المحتمل حدوثها ومحاو

  

وانطالقًا مما حققه البرنامج من نجاح فى الدفعة االولى بمحافظة المنيا تم التنسيق مع رؤساء 

لعقد دورات تدريبية أخرى فى ) وهم أعضاء لجنة التسيير(جامعات المنيا وجنوب الوادى والفيوم 

ا وتطويرها عدة مرات لتلبى أجازة آخر العام الدراسى لطالب هذه الجامعات طبقاً لخطة تم إعداده

متطلبات الجامعات وكذلك الستيعاب رغبة أعداد كبيرة من الطالب للحصول على هذه المنحة 

  .الذى تم تنفيذهالقومى التدريبية، الجدول المرفق يمثل البرنامج النهائى للتدريب 

  

سبع  وبالتوازى عقد دورات تدريبية فى ٢٠٠٦يتضح من الجدول المرفق أنه تم بصيف 

ومما يدل على مرونة إدارة .  الجيزة، الفيوم، المنيا، قنا، األقصر، أسوان القاهرة،: محافظات وهم

المشروع ورغبتها فى أن يستفيد من المشروع أكبر عدد من طالب الجامعات، ولمست إدارة المشروع 

ر من الطالب يكبوالدافعية لديهم لتطوير الذات حيث كان هناك اقبال لى التدريب حرص الطالب ع

 حتى بكل محافظة؛منح من هذه ال العدد المخصص ةاديزفى كل محافظة مما نتج عنه على هذه المنحة 

  . فصل تدريبي فى عشر أماكن تدريبية بمصر٢٩ متدرب فى ٧٢٥ بلغ عدد المتدربين

  

ية ومما يذكر أن أحد التحديات التي صادفت إدارة المشروع هو التنسيق بين االماكن التدريب

المتعددة والتى يتزامن التدريب بها، لذا تم االتفاق مع أساتذة مرشحين من قبل جامعتهم ليكونوا حلقة 

الوصل فى تنسيق العملية التدريبية بين المشروع وبين الجامعة، كما تم ترشيح أساتذة من كل جامعة 

م أعداد كبيرة من الطالب وتم أما فى جانب المتدربين فقد تقد.  ليقوموا بعملية التدريب بهذه الجامعة

متابعة استكمال اجراءات القبول لهم واجتياز المقابلة الشخصية وتم اختيار المقبولين منهم طبقاً لمعايير 

  .محددة سلفاً
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 ٣

  ٢٠٠٦بصيف لتدريب  لبرنامج القومىال
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 ٤

  الدفعة عن   معلومات عامة-٢
  

ى للمرأة فرع االقصر بذل فيها جهود كبيرة والتى عقدت بالمجلس القومة فعهذه الدومما يذكر أن 

ومجمل من قُبل  ٨٥ متقدم واستكمل أوراق التقديم منهم ٩٠للدعاية عن المشروع مما أدى إلى تقدم 

التربية، (النسانية واالجتماعية متنوعة فى مجال الدراسات ا الكلياتال طلبة متدرب من ٥٥للتدريب 

  كال منالتدريب وختام افتتاح وحضر ،%٨٣,٦ نت نسبة اإلناثوكا )اآلداب، التجارة، الفنون الجميلة

 الطرق مدير مشروع سيد كاسب. د، لمستشار الفني لمركز تنمية مهارات المرأة ازينب صفر. د.أ

 لرئيس جهاز مدينة السكرتير العام المساعد احمد عبدالعزيز /دالعميالمؤدية الى التعليم العالى، 

عبدالرزاق . د، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة فرع االقصر سعد اسرائيلسعاد  .د.أاالقصر، 

المدرس المساعد بكلية  محمد لطفى. د ، ومدرب بالبرنامجاستشارى الموارد البشرية والتدريبعرفان 

مدرس ادارة االعمال كلية  ين جابردعز ال. د، ومدرب بالبرنامج  جامعة قناة السويس-التجارة 

 -المدرس المساعد بقسم المحاسبة  محمد هاشم .د،  ومدرب بالبرنامجويفالتجارة جامعة بنى س

، مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة باالقصرسوزان يوسف . د ، ومدرب بالبرنامجاكاديمية الشروق

، مدير عام الشباب والرياضة باالقصر واالقصربعضو المجلس القومى للمرأة عماد النوبى النجار. أ

. أ ،باالقصر عضو المجلس القومى للمرأة فرع االقصر ومسئول القناة الثامنةمجد كامل محمد ابو ال. أ

عضو المجلس القومى للمرأة صفية رجب منتصر . ، أمدير مركز االعالم باالقصرصالح الدين احمد 

عضو سهام نادى . أ ،عضو المجلس القومى للمرأة باالقصر حنفى شرقاوى محاسن. أ باالقصر،

  .الصحفية بجريدة المساءراوية الصحابى . أ، ومى للمرأة باالقصرالمجلس الق

  

  معلومات عن التدريب: أوالً
 ساعة ٤١٢٥ :عدد الساعات التدريبية   متدرب٥٥: عدد المتدربين فصل ٢:  التدريبيةعدد الفصول

   بمحافظة االقصرميركيرفندق  :ن التدريبامك

  ١٦/٧/٢٠٠٦:  التدريبتاريخ بداية

   ٢٦/٧/٢٠٠٦ :ية التدريبنهاتاريخ 

   بمحافظة االقصرميركيرفندق  :حفل ختام الدورة التدريبيةمكان 
 

  التغطية اإلعالمية التي تمت خالل هذه الدفعة: ثانًيا
  : التليفزيون  

  بالتليفزيون المصري أثناء افتتاح التدريب الثامنةالقناةتم التسجيل ب •

  التدريبختاممصري أثناء  بالتليفزيون ال الثامنةالقناةتم التسجيل ب •
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  : الجرائد  

 افتتاح التدريبعن  االهرامتم النشر فى جريدة  •

  التدريبمتا عن خمصر نهضةتم النشر فى جريدة  •
 

  المحاضرات العامة: ثالثاً
 سيد كاسب . د                                ادارة الوقت               •

  نيدال مالكمحمد جمال . د                      المشروعات الصغيره وفرص العمل •
 

  أنشطة متنوعة: رابعاً
 قام المتدربون بعمل جوالت سياحية فى االماكن األثرية باألقصر •

 خرج المتدربون فى رحلة نيلية مع السادة المدربين •

 نظم المتدربون حفل ختام البرنامج التدريبي  •

  نية يضم ابداعتهم الفمعرض على هامش حفل المتدربون أقام •

 قام المتدربون بعمل حفل سمر بعد حفل ختام البرنامج •
 

  إعالن نتيجة المتدربين على االنترنت: خامساً
تنمية مهارات التفكير "من برنامج  ولىاألتم نشر الدرجات التفصيلية الخاصة بشهادة المتدربين بالدفعة 

د الخمس األوائل على كل  وتم تحدي٢/٨/٢٠٠٦ على موقع المشروع يوم قصراألدينة بم "واإلدارة

فصل حيث سيتم مكافأتهم من قبل المشروع بدورة تدريبية مجانية فى مجال الحاسب اآللى نظير 

للمتدربين بهذه الدفعة من خالل حفل سيقام لهم تسليم شهادات التخرج تفوقهم فى الدورة، وسوف يتم 

 لمن يرغب فى ١٤/٩/٢٠٠٦لقاهرة يوم بجامعتهم مع افتتاح العام الدراسى الجديد وكذلك حفل سيقام با

  .الحضور
  

  إحصائيات عن الدفعة: سادساً

  بالفصول التدريبيةالمتدربين أعداد 

  عدد المتدربين  المنهج  فصل

  ٢٧  اإلدارى  ١

  ٢٨  السلوكى  ٢

  ٥٥  اإلجمالى
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 ٦

  
  نسب المتدربينأعداد و

  النسبة المئوية  العدد  النوع

  ١٦,٤  ٩  ذكر

  ٨٣,٦  ٤٦  انثى

  ١٠٠  ٥٥  اإلجمالى

  

  لمتدربينل الفرقة الدراسية

  النسبة المئوية  العدد  الفرقة الدراسية

  ٢٩,١  ١٦  الثالثة

  ٧٠,٩  ٣٩  الرابعة

  ١٠٠  ٥٥  اإلجمالى

  

  المتدربين جامعات نسب أعداد و

 النسبة المئوية  العدد  الجامعة  مسلسل

  ٨٣,٦٤  ٤٦  جنوب الوادى  ١

  ٧,٢٧  ٤  المنيا  ٢

  ٩,٠٩  ٥  اخرى  ٣

  ١٠٠  ٥٥  اإلجمالي

  

  المتدربينكليات نسب أعداد و

  العدد  الكلية  مسلسل
النسبة 

  المئوية

النسبة المئوية 

  المجمعة

  ٤٩,٠٩  ٢٧  اآلداب  ١

  ١٢,٧٣  ٧  الخدمة االجتماعية  ٢

  ١٠,٩١  ٦  التربية  ٣

  ٩,٠٩  ٥  التجارة  ٤

٨١,٨٢  

  ١٨,١٨  ١٨,١٨  ١٠  كليات متنوعة  ٥

  ١٠٠  ١٠٠  ٥٥  اإلجمالي
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 ٧

  ب بالبرنامجلتدريالمتقدمين ل عدادإحصائيات تطور أ

  ٩٠  عدد من تقدم بطلب التدريب

  ٨٥  عدد من استكمل أوراقه

  ٥٥  عدد من قُبل للتدريب

  ٥٥  عدد من بدء التدريب

  ٥٥  عدد من حصل على شهادة
 

 

إحصائيات تطور أعداد المتقدمين للتدريب بالبرنامج
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  قائمة بأسماء السادة المدربين

 

  الوظيفة اإلسم م

  والتدريباستشارى الموارد البشرية  عبدالرزاق عرفان. د ١

   جامعة قناة السويس-المدرس المساعد بكلية التجارة  محمد فاروق. د ٢

   جامعة قناة السويس-المدرس المساعد بكلية التجارة  محمد لطفى. د ٣

   أكاديمية الشروق–المدرس المساعد بقسم المحاسبة  محمد هاشم. د ٤

  استشارى التدريب اسامه قناوى. م ٥

   جامعة قناة السويس-بكلية التجارة المدرس المساعد  عز الدين جابر. د ٦
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 ٨

  )١(صور المتدربين بفصل 
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 ٩

  )٢(صور المتدربين بفصل 
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 ١٠

  البرنامج التدريبي أنشطة -٣

  
  

  : بمحافظة االقصر فى حضور كل منميركيرتم افتتاح التدريب بهذه الدفعة بفندق 

  

  المرأة المستشار الفنى لمركز تنمية مهارات     زينب صفر. د.أ •

  الطرق المؤدية الى التعليم العالىمدير مشروع    سيد كاسب. د •

 مقررة فرع المجلس القومى للمرأة فرع االقصر  اسرائيل سعدسعاد . د •

 بالبرنامج ومدرب استشارى الموارد البشرية والتدريب  عبد الرزاق عرفان. د •

  ومدرب بالبرنامجق اكاديمية الشرو-المدرس المساعد بقسم المحاسبة     محمد هاشم. أ •

  االقصربعضو المجلس القومى للمرأة   عماد النوبى النجار. أ •

 االقصر بعضو المجلس القومى للمرأة   محمد ابو المجد كامل . أ •

 مدير مركز االعالم باالقصر   صالح الدين احمد . أ •

  متدرب ومتدربة بهذه الدفعة٥٥ •

  

   كلمات االفتتاح-١
  

 حيـث قـام بتعريـف       عضو المجلس القومى للمرأة فرع االقصر      كاملمحمد أبو المجد    . أقدم الحفل   

  .الحضور

  

   المستشار الفنى لمركز تنمية مهارات المرأةزينب صفر. د.أكلمة 

ن انجازات المركز القومى للمرأة ومـا حققـه مـن           عقامت بالترحيب بالمتدربين والحضور ونوهت      

 صغيرة ودور المركز الملحوظ فى التسويق       التى يملكن مشروعات  لمساعدات لصغار سيدات االعمال ا    

لمنتجاتهم عبر الموقع الرسمى للمجلس وتعاقدهم مع البريد الرسمى لتوصيل الطلبات وتطرقت الى انه              

القامة الـدورات التدريبيـة فـى       " الطرق المؤدية الى التعليم العالى    "تم التعاقد بين المجلس والمشروع      

 وذلك بمقر المجلـس     ٢٠٠٦فعة االولى بمحافظة المنيا فى مارس       المجلس باالقاليم حيث تم تدريب الد     

  . القومى للمرأة هناك

 أوالً فتتاح االحفل 
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  مقررة فرع المجلس القومى للمرأة فرع االقصرسعاد سعد . كلمة د

ات فتيعدد من الويتضح هذا من زيادة على تفتح عقلية الفتاة الصعيدية تؤكد  اتمؤشرالشك ان هناك 

اتمنى لهم المتدربين وكذلك  و، وارحب بالسادةالدورة التدريبيةى هذه لالشتراك فن توجهالتى لا

  .االستفادة التامة من هذه الدورة

  

  مدير المشروع  سيد كاسب. كلمة د

أود التعبير عن سعادتى بافتتاح البرنامج التدريبي ألول مرة بمدينة باألقصر من خالل التعاون مع 

  . باألقصرفرعهوالمجلس القومى للمرأة  

  

  ومدرب بالبرنامج استشارى الموارد البشرية والتدريب  عرفانعبدالرزاق. دكلمة 

م حظا جيدا فى كتمنى لأبين ورحب بالمتدر ستطيع أن اصف مدى سعادتى بلقائكم بمدينة االقصر، وأال

  .الدورة التدريبية ومزيد من النجاح والتفوق

  

  صراالقبعضو المجلس القومى للمرأة  عماد النوبى نجار. كلمة أ

الى منى طلب ، وهذا فى البداية ارحب بكم فى االقصر واتمنى تكرار هذه التجربة فى مرة اخرى

  . أود تحقيقهسيد كاسب.د
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   عرض تقديمى ألهداف المشروع-٢

  
سيد كاسب عرض عن المشروع والبرنامج التدريبي يتضمن نشأة المشروع وتمويله وكذلك . قدم د

والنشاط الذى يقوم به المشروع خالل .  لتى حققها فى مرحلته االولىالشركاء فيه، وأهم االنجازات ا

 أماكن تدريبية ١٠ فصل تدريبي فى ٢٩هذه الفترة وخطة االحداث التى وضعها المشروع لتدريب 

  .مختلفة وكيفية التنسيق بينهم مع مراعاة ظروف كل مكان

  

  

   تكامل مقررات البرنامج التدريبي-٣

  
 نظام التدريب المتبع فى المشروع والبرامج المتعددة التى يعقدها ومنها سيد كاسب إلى. أشار د

ويتبع المشروع .  والذى يهدف إلى تدريب طالب الجامعات" تنمية مهارات التفكير واإلدارة"برنامج 

التزام : نظام تقييم ومتابعة للمدربين والمتدربين والمقررات ويتوقف تقييم المتدرب على عدة بنود وهى

للمتدربين بناء على تفاعلهم التقييم الذى يعطيه المدرب  خالل فترة الدورة، وبالحضورتدرب الم

 التى استمارات التقييمومشاركتهم وأدائهم فى االختبارات التى تقدم لهم أثناء التدريب، وكذلك تسليم 

بي واألجهزة تعطى للمتدربين فرصة عرض وجهات نظرهم فى المادة العلمية والمدرب والمكان التدري

خالل فترة الدورة والتى يتم عرضها فى ألنشطة المتدربين المستخدمة فى التدريب، وهناك درجة تقييم 

 الذى يقدمه المتدرب متضمناً توقعاته قبل بدء التقرير النهائىحفل ختام البرنامج التدريبي، وكذلك 

لك العائد الذى حصل عليه بعد البرنامج التدريبي وما اكتسبه خالل فترة التدريب من خبرات وكذ

  .التدريب

ولماذا تم اختيارهم حيث يعتبر كل ) السلوكى واالدارى(سيد كاسب مقررات كل منهج . كما أوضح د

منهم جرعة خاصة لتنمية مهارات التفكير واالدارة من منظور مختلف وكيف أن كل مقرر ساهم فى 

 حفل الختام الذى سوف يخطط له وينفذه المتدربون بناء مهارة معينة لدى المتدربين، كما أشار إلى أن

سيد حديثه بمناقشة . واختتم د.  أنفسهم هو الدليل على استفادتهم أثناء البرنامج التدريبي وفى النهاية

  .مفتوحة مع المتدربين لعرض أرائهم وتصوراتهم عن المشروع وعن تنمية مهاراتهم
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  انتخاب منسقى الفصول -٤
  

 كحلقة وصل بين االدارة وبين زمالئه المتدربين حيث يعمل على توصيل رغباتهم منسق الفصل يعمل

إلى االدارة وكذلك المساعدة فى تسيير العملية االدارية وتوزيع استمارات التقييم وتجميعها وتسليمها 

قى إلدارة المشروع، لذا تقوم إدارة المشروع فى أول جلسة تدريبية بإدارة عملية ترشيح وانتخاب منس

وهذا النظام يدرب الطلبة على العمل الجماعى المنظم من خالل هيكل محدد .  الفصول من المتدربين

  .ومنسق منتخب

  

  :وفى هذه الدفعة قام بعض المتدربون بترشيح أنفسهم منسق للفصل وتمت االنتخابات من خالل

  

، ابتسام نور )٨( حمود، منى م)٩( ، راندا مرسى)٩(، الهام سليم )٢٠(  احمد عبد العاطى:١فصل 

  .)٢( ، نجالء فوزى)٣( ، هبة محمد)٤( الدين

  

  .)٥( ، هالة عبد الحق)٦( ، هبة سيد احمد)٧( ، شيماء الحسين)٣٥( محمد شوقى: ٢فصل 
  

  )ملحوظة األرقام بين األقواس تدل على عدد األصوات التى حصل عليها كل مرشح من قبل زمالئه المتدربين(

  

   بفوزوانتهت االنتخابات

  

          
  ٢منسق فصل  محمد شوقى          ١منسق فصل احمد عبد العاطى 

  

وتسلم كل منهم هدايا رمزية وكذلك كتاب الدفعة السابقة التى عقدها البرنامج وذلك لتشجيع متدربى هذه 

  .وتجميعها فى كتاب مثلهمتنوعة خالل فترة التدريب الدفعة على القيام بأنشطة 
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 ريبجداول التد -١

  

  )١(جدول التدريب بفصل 
Pathways to Higher Education 

 
Development of Thinking and Managerial Skills  
          
    Managerial Approach   
          

Date: 16 July 2006 - 26 July 2006   Batch 1: Class 1 
        
Location: NCW, Luxor Branch    فرع المجلس القومى للمرأة باالقصر  

 
 
IPT: Integration of Pathways Training   GL: General Lectures   
 
Note: In the case of any changes in the schedule a substitute session will prepared as well as a 
substitute lecturer in related subjects.      

Week Date day 9:00-10:30 10:45-12:15 30Min 12:45-14:15 14:30-16:00 30Min 

16-Jul-06 Sun 
IPT: Opening and Introduction 

(Dr. Zainab Safar, Dr. Sayed 
Kaseb, Dr. Soad Israiel) 

Accounting هاشم محمد.د    

17-Jul-06 Mon Accounting محمد هاشم.د  Economics محمد هاشم.د  

18-Jul-06 Tue Research عبد الرزاق عرفان.د  Economics محمد هاشم.د  

19-Jul-06 Wed Research عبد الرزاق عرفان.د  Problem Sol. محمد فاروق. د  

20-Jul-06 Thu Problem Sol. محمد فاروق. د  Research عبد الرزاق عرفان.د  

W
ee

k 
1 

21-Jul-06 Fri         

22-Jul-06 Sat GL :جمال محمد.د   Planning أسامة قناوى.د  

23-Jul-06 Sun Negotiation لطفى محمد.د  Planning أسامة قناوى.د  

24-Jul-06 Mon Planning أسامة قناوى.د  Teams عز الدين.د    

25-Jul-06 Tue Negotiation لطفى محمد.د    Teams عز الدين.د  

W
ee

k 
2 

26-Jul-06 Wed Teams عز الدين.د  

IP
T:

 B
re

ak
 a

nd
 O

pe
n 

D
is

cu
ss

io
ns

 

IPT: Closing Session 
(Mr. Ahmed Abd Elaziz, Dr. Sayed 

Kaseb, Dr. Soad Israiel) 

 IP
T:

 T
ra

in
ee

s 
Ac

tiv
iti

es
 

 ثانًيا أنشطة التدريب والمدربين 
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  )٢(جدول التدريب بفصل 
 

Pathways to Higher Education 
 

Development of Thinking and Managerial Skills  
          
    Behavioral Approach   
          

Date: 16 July 2006 - 26 July 2006   Batch 1: Class 2 
        
Location: NCW, Luxor Branch    فرع المجلس القومى للمرأة باالقصر 

 
 

IPT: Integration of Pathways Training   GL: General Lectures   
 
Note: In the case of any changes in the schedule a substitute session will prepared as well as a 
substitute lecturer in related subjects.      

Week Date day 9:00-10:30 10:45-12:15 30Min 12:45-14:15 14:30-16:00 30Min 

16-Jul-06 Sun 
IPT: Opening and Introduction 

(Dr. Zainab Safar, Dr. Sayed 
Kaseb, Dr. Soad Israiel) 

Research عبد.د  الرزاق عرفان 

17-Jul-06 Mon Comm عبد الرزاق عرفان.د  Research عبد الرزاق عرفان.د  

18-Jul-06 Tue  
GL :سيد آاسب.د  Research عبد الرزاق عرفان.د  

19-Jul-06 Wed Stress محمد فاروق. د  Comm عبد الرزاق عرفان.د  

20-Jul-06 Thu Comm عبد الرزاق عرفان.د  Stress محمد فاروق. د  

W
ee

k 
1 

21-Jul-06 Fri         

22-Jul-06 Sat Planning أسامة قناوى.د  Argum محمد لطفى.د  

23-Jul-06 Sun Planning أسامة قناوى.د  analytical محمد لطفى.د  

24-Jul-06 Mon Creativity عز الدين. د  Planning أسامة قناوى.د  

25-Jul-06 Tue Creativity عز الدين. د  analytical محمد لطفى.د  

W
ee

k 
2 

26-Jul-06 Wed Argum محمد لطفى.د  

IP
T:

 B
re

ak
 a

nd
 O

pe
n 

D
is

cu
ss

io
ns

 

IPT: Closing Session 
(Mr. Ahmed Abd Elaziz, Dr. Sayed 

Kaseb, Dr. Soad Israiel) 

 IP
T:

 T
ra

in
ee

s 
Ac

tiv
iti

es
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   توصيف ساعات التدريب-٢
  

 المطورة المقررات التدريبية ساعة موزعة على ٧٥بواقع التدريب فى هذا البرنامج عدد ساعات 

 ٥١ع والخاصة بالمنهج اإلدارى والمنهج السلوكى بالبرنامج، وهى تتمثل فى لمشروبالمرحلة األولى ل

تاب يتم التدريب على محتواه، ساعة تدريب نمطى على سبعة مقررات تدريبية لها مادة علمية وك

 ساعات تدريب تكون فى افتتاح البرنامج التدريبى ويقوم به مدير المشروع والسادة منسقى ٣وهناك 

 ساعات محاضرة عامة يتم فيها دعوة شخصيات عامة للمناقشة مع ٣البرنامج بالجامعات، بجانب 

 ساعات فى ختام البرنامج ٣د المتدربين حول بعض الموضوعات التى تثير اهتمامهم، ويتم عق

التدريبي يخططها وينفذها المتدربون لعرض نشاطهم وترك المجال لهم لإلبداع وعرض آرائهم 

 ساعة أخرى للتدريب التطبيقى حيث يتم اتاحة هذا الوقت للمتدربين ١٥ومقترحاتهم، مع وجود 

م بحيث يشعر كل متدرب انه للمناقشات المفتوحة والتخطيط لالنشطة التى سوف تُعرض فى حفل الختا

  : وفيما يلى عرض للساعات التدريبية لكل مقرر.  يطبق كل ما تعلمه أثناء الدورة فى هذا الوقت
  

  اإلداريالمنهج :                           أوالً
   ساعات ٦          حل المشاآل وصنع القرار -١
   ساعات ٩            الجماعيالفرق والعمل  -٢
   ساعات ٦              مهارات التفاوض -٣
   ساعات ٦          المحاسبة لإلدارة وصنع القرار -٤
   ساعات ٦          يأساسيات االقتصاد اإلدار -٥
   ساعات ٩              التخطيط والرقابة -٦
   ساعات ٩        طرق البحث وآتابة المقترحات البحثية -٧
   ساعات ٩  )، محاضرات عامة، ختامافتتاح( تكامل البرنامج التدريبي -٨
   ساعة ١٥    دريب تطبيقى مناقشات مفتوحة وأنشطة المتدربين ت-٩
  

  السلوكيالمنهج :                           ثانًيا
   ساعات ٦              التحليليالتفكير  -١
   ساعات ٦           واإلبداعي النمطيالتفكير  -٢
   ساعات ٦        طرق قياسها وأساليب تنميتها: المحاجة -٣
  ساعات  ٦              إدارة الضغوط -٤
   ساعات ٩              مهارات االتصال -٥
   ساعات ٩              التخطيط والرقابة -٦
   ساعات ٩        طرق البحث وآتابة المقترحات البحثية -٧
   ساعات ٩  )، محاضرات عامة، ختامافتتاح( تكامل البرنامج التدريبي -٨
   ساعة ١٥     تدريب تطبيقى مناقشات مفتوحة وأنشطة المتدربين-٩
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  ام التقييم المتبع بالبرنامج نظ-١
  

على التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتطوير ويتم معتمدا جودة شامل وتقييم نظام طبقاً ل المشروع يعمل

وتضع إدارة المشروع كافة المالحظات تطويره من خالل تقييم كل المشاركين بالنشاط لكل العناصر به 

    . ويتم هذا بصورة مستمرةلمراقبة والتطويرفى االعتبار عند إعادة التخطيط والتنفيذ وا

  

لذا يتم توزيع استمارات تقييم على المتدربين تتضمن أسئلة عامة عن البرنامج التدريبي ومدى جودته 

وقدرته على إضافة معلومات جديدة للمتدربين، كذلك تتضمن أسئلة عن المدرب وقدرته على توصيل 

خدامه أمثلة وتطبيقات عملية أثناء التدريب، بجانب أسئلة المعلومة والتفاعل مع المتدربين واست

 .وتعليقات عن المادة العلمية وكتاب المقرر ومستوى جودته ووضوح المعلومات به

  

وكذلك يقوم المدرب بتقييم المتدربين خالل مدة التدريب على أساس بنود حول التزام المتدرب وتفاعله 

خاذ القرار والتواصل أثناء التدريب، كما يقوم المدرب بتقييم ومستوى الذكاء واالبداع والتخطيط وات

  .كتاب المادة التدريبية والبرنامج التدريبي ككل

  

وحرصا من إدارة المشروع على متابعة سير العملية التدريبية وتلبية كافة متطلبات التدريب قامت 

 ةيار، لذا يتم زMonitoring & Evaluationوخبراء للقيام بعمليات اساتذة إدارة المشروع بإرسال 

وحضور بعض الجلسات مع المتدربين والمناقشات معهم لمعرفة أرائهم عن البرنامج االماكن التدريبية 

علم ورئيس قسم أستاذ  طريف شوقى. د.أ: ولقد قام بهذا الجهد بهذه الدفعة كال من.  وتلقى اقتراحاتهم

ة تجاركلية ال ببشرية الدراأستاذ المو رانم ععليامل ك. د.أ ،جامعة بنى سويف -داب اآلكلية بالنفس 

المصفوفة التالية توضح مجمل استمارات التقييم الموجودة بالمشروع ومن يقوم .  ، جامعة القاهرة–

  .بملئها

 نظام التقييم والمتابعة       
Monitoring & Evaluation

 الثًًثا
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Evaluation System 
 
An important step was building the evaluation system for all parts of the process.  Such 
evaluation is a key factor for improvement in all levels.  It is essential that all basic 
components of the process be working fine at the desired level of quality.  
 
The evaluation system is continual and is designed to capture where program parameters 
should be changed. The evaluation process was checked and feedback of partners of the 
system was used to improve the whole training system. 
  
 
Distribution of the Evaluation Forms 
 
    Who fills what? 

SN
 

 
 

Evaluation Form 
(EF) EF Code 

Fr
eq

ue
nc

y 

T
ra

in
ee

s  

T
ra

in
er

  
O

bs
er

ve
r 

 
M

on
ito

ri
ng

 &
 

E
va

lu
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n 

C
oo

rd
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at
or

 

Su
pe
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or
 

CEF#1 x  x   
CEF#2 x     

 
1 

Course EF 

CEF#3 x  x   
2 Trainee EF TEF 

Course 

 x    
PEF#1     x 3 Project EF 
PEF#2 Project x  x  x 
OEF#1   x   
OEF#2 x x x   

4 Observer EF 

OEF#3 
As Required

 x x x  
5 Self and Peer 

Assessment Form SPAF x     

6 Duration EF DEF 
Program 

x     
7 General Lecture EF GLEF Lecture x  x x  
8 TOT Self and Peer 

Assessment Form 
TOT-
SPAF 

TOT 
program x  x   

9 Publications 
Evaluation Form PubEF As Required x x    

10 DLS Trainee 
Evaluation Form DLS- TEF Workshop/ 

Course  x    

11 Monitoring & 
Evaluation Form M&E When 

required   x   
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   تحليل جانب من تقرير المتدربين وتقييم التدريب-٢
 

ر خططتهم يهتم المشروع بتنمية مهارات المتدربين وينعكس ذلك بصورة أساسية على تطوي

المشروع والمستقبلية فى الجانب المهنى واألكاديمى وكذلك نظرتهم لتنمية المجتمع المصرى ككل، 

تطبيق نظام تقييم ومتابعة لكافة عناصر المنظومة يساعدهم على النقد الموضوعى والبناء من خالل 

اة واالساتذة المقيمين لتقييم توزيع استمارات تقييم على المتدربين والمدربين واإلدر، لذا يتم التدريبية

تسليم تقرير فى نهاية البرنامج يتضمن فى جانب منه يقوم المتدربون ب وكذلك العملية التدريبية ككل

  .خططتهم وأرائهم
  

فى الجداول القادمة واتضح منها أن متعددة من تقارير وتقييمات المتدربين ولقد تم تحليل جوانب 

لى التفوق فى العديد منهم إطور اسلوب تفكير المتدربين حيث اتجه البرنامج حقق أهدافه من خالل ت

الدراسة الجامعية واستكمال الدراسات العليا، ولكن نظرا للظروف االقتصادية للمجتمع جاء البحث عن 

وتحقيق الرقى للمجتمع والقضاء على التنمية فرصة عمل مناسبة من أهم خطط المتدربين، ويذكر أن 

وأبدوا .   الشبابليهاإو نمال التى يرمن اآل تنمية االقتصادية واالجتماعية إلى المشكالته والوصول

رغبة كبيرة فى تطبيق ما تدربوا عليه فى البرنامج ومحاولة نشر فكرته ليصل الى جميع أفراد 

 .لدعم والحصول على دورات تدريبية أخرىل المجتمع
  

 الخطط المهنية للمتدربين •
  

المنهج   التعليق

  ىاالدار

المنهج 

  السلوكى

 متوسط

  النسبة

 ٦٨,٥ ٦١,٧ ٥٧,٦  .الحصول علي فرصة عمل مناسبة او اقامة مشروع صغير

نشر فكرة هذا البرنامج التدريبي فى المجتمع وتطبيق ما تم 

  التدريب عليه
٨,٧ ٨,٥ ٨,٩ 

 ١٠,٩ ١٤,٩ ٦,٧  العمل فى مجال التدريس

 ٩,٨ ١٤,٩ ٤,٤  التميز والتقدم في مجال العمل

 ٢,٢ - ٤,٤  العمل بالخارج

   ١٠٠  ١٠٠  اإلجمالى

ه نحو فكرة إقامة االتجاكذلك وفى أولى خططتهم الحصول على فرصة عمل مناسبة باهتمام الشباب جاء 

، كما اتجه تفكير المتدربون إلى اقامة المشروعات الصغيرة مما يدل على تطور مشروعات صغيرة

، كذلك قل عدد من يخطط للسفر التدريب عليه فى البرنامجفكرهم، أيضاً االتجاه نحو تطبيق ما تم 

  .للخارج للبحث عن فرصة عمل
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  الخطط األكاديمية للمتدربين
  

المنهج   التعليق

  االدارى

المنهج 

  السلوكى

   النسبةمتوسط

 ٤٤,٧  ٣٧  ٥٣,٨  استكمال الدراسات العليا

 ٢٧,١  ٢٨,٣  ٢٦,٦  تحسين المستوى العلمى بأخذ دورات تدريبية

 ١٠,٦  ٨,٧  ١٢,٨  نتهاء من الدراسة الجامعية بتقدير مناسباال

  ١٧,٦  ٢٦,١  ٧,٧  دراسة العلوم أخرى غير التخصص الدراسى

    ١٠٠  ١٠٠  اإلجمالى

أثمر التدريب المكثف والمخطط الذى حصل عليه الطلبة عن زيادة رغبتهم فى التفوق واستكمال الدراسات 

 لتنمية مهاراتهم م فى الحصول على دورات تدريبية أخرىالعليا بعد التخرج، كما عبروا عن رغبته

  .وتحسين مستواهم العلمى

  

 امنيات للمجتمع المصرى •
  

المنهج   التعليق

  االدارى

المنهج 

  السلوكى

 متوسط

  النسبة

واالهتمام بكل االرتقاء بالمجتمع وتقدمة في شتي المجاالت 

  طاقاته
٧٢,٨ ٦٧,٢  ٨١,١  

  ١١,٧  ١١,٥  ١١,٩  و األمية ومحاالهتمام بتطوير التعليم

  ١٣,٦  ١٨  ٧,١  تكرارهذة الدورة في مصر كلها

 ١,٩  ٣,٣  -  إحترام الوقت وتقديرة

    ١٠٠  ١٠٠  اإلجمالى

عادات السلبية ويدل ذلك الاالرتقاء بالمجتمع وتقدمه وتغيير  منهاتنوعت أمنيات المتدربين للمجتمع المصرى و

كما تناولت أمنيات الشباب .  ع والرغبة فى تنميته وتطويرهعلى وعى الشباب بالوضع القائم فى المجتم

  . ودعمه ومحو االميه واحترام الوقتبالتعليماالخرى حث المجتمع على االهتمام 
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  فرع المجلس القومى للمرأة بمدينة األقصرتعليقات عامة على التدريب ب

  ملخصة من مجمل أراء المتدربين واالساتذة المقيمين

  

 االساتذة المقيمين الذين زاروا االماكن التدريبية وللمتدربين أراء ومالحظات عامة وجب كان للسادة

من المالحظ أن نقاط القوة  و،علينا االهتمام بها وسردها حتى نتمكن من تطوير أداء البرامج التدريبية

نقاط الضعف فقد كانت تخص أشياء معينة لذا قمنا بسردها، أما كانت عامة ولم نسرد كل شيئ منها 

  .وفى كل األحوال نقوم بدعم نقاط القوة وسوف نعمل فى المستقبل على تالفى نقاط الضعف

  

  :نقاط القوة

 .شكر فى المدربين وأدائهم حيث تبين أن لديهم معلومات قيمة نجحوا فى توصيلها للمتدربين -١

حقق هدفه ونصحوا بضرورة تدريس هذه البرامج للطلبة فى المتدربين شعروا أن التدريب  -٢

 .المراحل التعليمية المختلفة

 .بعض المدربين استخدم وسائل االيضاح بشكل جيد مما سهل استيعاب المتدربين للموضوعات -٣

 .بعض أماكن التدريب والراحة مناسبة ومجهزة بالشكل المناسب والخدمات متوفرة بشكل جيد -٤

 .التنسيق والمتابعة أثناء التدريب تمت بشكل جيدعمليات اإلدارة و -٥

  :الضعف نقاط

 قريبة من المطعم وذلك يفقد المتدربين تركيزهم ها غير مناسب حيث اناحدى قاعات التدريب -١

 .نتيجة الضوضاء وايضا ال يوجد مكان للصالة

ررنا فى بعض الحاالت تم اعطاء درجات كبيرة لمتدربين لم يكونوا ضمن الحضور أصال واضط -٢

 .للتدخل لتصحيح هذا حفاظاً على حقوق من حضر وعلى دقة التقييم

صورة مبالغ فيها صفة عامة لم يتم تقييم المتدربين بناء على اختبار وبالتالى جاء تقييم المتدربين بب -٣

 .فى أغلب االحيان

 . يستخدمون المحمول أثناء التدريبونالمدرب بعض  -٤

 .الكتابب  العلمية كما جائتمادةالبعض المدربين لم يقوموا بشرح  -٥

 .بعض المدربين لم يشجع المتدربين على المشاركة والمبادرة أثناء التدريب -٦

 . اثناء اليوم التدريبىبعض المدربين لم يلتزموا بمواعيد المحاضرات -٧

  

وانطالقا من هذه المالحظات وبناء عليه تم تطوير االمكانيات التدريبية وذلك بعض ان تم عرض ذلك 

  لسيدة سوزان مبارك رئيسة المجلس القومى للمرأةعلى ا
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، وقام بإلقاء ٢٢/٧/٢٠٠٦، والسبت ١٨/٧/٢٠٠٦الثالثاء  محاضرتين عامتين يومىأقيمت لهذه الدفعة 

تنمية   مدير مركز كمال الدينجمال محمد. دمدير المشروع، سيد كاسب . دهذه المحاضرات 

  : ملخص هذه المحاضرات  وفيما يلى. الوادىة جنوب ومنسق المشروع بجامعلمشروعات الصغيرةا
  

  سيد كاسب. د     :المحاضر

  مدير مشروع الطرق المؤدية الى التعليم العالى 

 ادارة الوقت  :عنوان المحاضرة

 ١٨/٧/٢٠٠٦ الثالثاء :تاريخ المحاضرة

   فندق ميركير باالقصر  :مكان المحاضرة
  

تعريف الوقت وإدارته وكيفية استغالله بشكل أمثل تناولت المحاضرة الحديث عن  :المحاضرة ملخص

  .لتحقيق األهداف المرجوة

 إلى حكمة أن الوقت يمكن أن يستثمر للحصول على المال أو الشهرة أو السلطة، المحاضرةتطرقت 

ولكن ال يمكن تحويل أى شيئ إلى وقت، بمعنى أنه ال يمكن شراء الوقت بالمال أو بالشهرة أو 

ن الكريم؛ فالوقت ثروة فريدة ال آ مرة فى القر٢١تكررت " أجل مسمى"جد أن كلمة ولذا ن. بالسلطة

كما اشارت حلقة النقاش إلى مشكلة اإلدارة مع الوقت، . مثيل لها ومورد هام يجب فهمه بشكل سليم

وكيفية إتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، وأهمية التفويض ومعالجة المشاكل المطروحة 

ل السليم؛ حيث أن عدم اتباع هذه الخطوات يؤدى إلى تفاقم مشكلة الوقت التى تختلف بإختالف بالتسلس

  . اإلطار الحضارى والتنظيمى الذى يعيش فيه االنسان

وتم عمل ورشة عمل من خالل طرح عدة أمثلة تطبيقية على مجموعات من المتدربين ومناقشة حلولها 

 الوقت والمهارات المطلوبة للقائد الناجح لتوفير وقته، معهم؛ كما تم سرد مظاهر متعددة لتضيع

والخطوات األساسية الدارة الوقت مثل تحديد األهداف والمهام، وعمل جدول أعمال، وتحديد الوقت 

 إلى الحديث عن استخدام الوقت بشكل سليم والسيطرة عليه المحاضرةكما تطرقت . الخاص بكل مهمة

قت التى منها الوحش الورقى الذى يفترس وقتنا، وأيضا أهمية من خالل تجنب مظاهر إضاعة الو

االبتكار فى التعامالت، ووضع خطط قصيرة وطويلة األجل، باإلضافة إلى ترتيب المهام حسب 

وإنجاز ما يمكن إنجازه " التسويف"األولوية والسهولة فى اإلنجاز، وصفاء الذهن اثناء العمل، وتجنب 

  .االن

كيفية حساب تكلفة الوقت؛ وكيفية التخطيط التنظيمى بهدف النجـاح حيـث أن أى              تناولت حلقة النقاش    

نظام يتركب من مدخالت، عمليات، مخرجات، عوائد، أهداف، فيجب عند التخطيط والتنفيذ أن تكـون               

واختتمـت الحلقـة بـبعض      . األهداف نصب أعيننا، كما تم عرض امثلة ناجحة لخطط إدارة الوقـت           

  . الفرد فى التخطيط الجيد وإدارة الوقت بكفاءةالتوصيات التى تساعد

المحاضرات العامة   ارابًع



     االقصردينةبم  الدفعة االولى–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٢٣

  مال محمد كمال الدين  ج.د     :المحاضر

   مدير مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة  

   الوادىومنسق المشروع بجامعة جنوب

 المشروعات الصغيرة وفرص عمل الشباب  :عنوان المحاضرة

 ٢٢/٧/٢٠٠٦السبت  :تاريخ المحاضرة

   فندق ميركير باالقصر  :مكان المحاضرة

  

اال .  كيفية ايجاد فرصة عمل فلكل فرصة عمل ثمنتناولت المحاضرة الحديث عن :المحاضرة ملخص

غة والمهارات المؤهلة الكتساب فرص لتامة الستخدام الحاسوب والالوهو المؤهل العالى واالجادة 

  .....لخ  االعمل المتمثلة فى االتصال والمفاوضة والقدرة على ادارة الوقت

  

فهى طوق النجاة الذى إستخدمته الدول  وقد تطرق المحاضر الى عالقة كل ذلك بالمشروعات الصغيرة

 اهمية المشروعات ت المحاضرة وابرز.المتقدمة خاصة دول جنوب شرق أسيا إليجاد فرص عمل

 توافر - ادي تحقيق التكامل اإلقتص- التطوير واإلبتكار-تشجيع المنافسة  (الصغيرة والمتمثلة فى

  ).الحافز القوى للعمل لدي هذه المشروعات

  

وقد ذكر المحاضر ان اهمية المشروعات الصغيرة تكمن فى تحقيق اإلتصال المباشر بين المستهلكين 

  .واألسواق والمرونة فى اإلنتاج والتسويق والخدمات وتوافر الحافز القوى للعمل لدي هذه المشروعات

شروعات تجربة تايالند فى الم، وروعات الخشب وتشكيل الخزفومش، المشروعات الزراعيةك

ويواجه تلك النوع من المشروعات بعض . )صناعة الفازات(تجربة فيتنام ، )الزهور( الصغيرة

، وتوريث سبة للبياناتاالمشاكل منها نقص القدرات والمهارات االداريه وعدم االحتفاظ بسجالت من

  . الخ    المشروعات إلى االبناء المالكين

  

عمل دراسات الجدوى المالية والمتمثلة فى .  خطوات انشاء مشروعات صغيرةسردبدا المحاضر فى 

وتكلم على وجود حاضنة للمشروعات تعمل .والتسويقية ومشاكل البحوث والتطوير، والمشاكل التنافسية

  .ع المتدربينممناقشة المفتوحة وانتهت المحاضرة بال. على تبنى مثل هذا النوع من المشاريع
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يوم " تنمية مهارات التفكير واإلدارة"برنامج التدريبي الدفعة من هذه التدريب بختام  حفل المشروعنظم 

  :وحضر الحفل كل من،  االقصردينة بمميركيرفندق ب الواحدة ظهراً الساعة ٢٦/٧/٢٠٠٦
  

 االقصر لرئيس جهاز مدينة السكرتير العام المساعد  احمد عبد العزيز/دالعمي •

  الطرق المؤدية الى التعليم العالىمدير مشروع    سيد كاسب . د •

 مقررة فرع المجلس القومى للمرأة فرع االقصر  اسرائيل سعدسعاد . د •

 ومدرب بالبرنامج جامعة قناة السويس-لمدرس المساعد بكلية التجارةا    محمد لطفى. د •

  ومدرب بالبرنامججامعة بنى سويف-رةمدرس ادارة االعمال كلية التجا         عز الدين فرج. د •

 عضو المجلس القومى للمرأة باالقصر    محمد ابو المجد. أ •

 عضو المجلس القومى للمرأة باالقصر  صفية رجب منتصر. أ •

 عضو المجلس القومى للمرأة باالقصر  محاسن حنفى شرقاوى. أ •

 عضو المجلس القومى للمرأة باالقصر    سهام نادى . أ •

 قرر مناوب المجلس القومى للمرأة باالقصرم    سوزان يوسف . د •

 الصحفية بجريدة المساء    راوية الصحابى. أ •

 إداريو المشروعبعض  •

 ) متدرب٥٥(ل وفص ٢متدربى الـ  •
  

ومما يذكر أن هذا الحفل قام بتخطيطه وتنفيذه المتدربون أنفسهم وذلك كتطبيق عملى سريع على كافة 

  .المهارات التى تعلموها أثناء التدريب
  

  

إدارة المشروع على ثقة بأن كلما كانت ) بنشاط المتدربين(كلما كان هذا الحفل ذو جودة عالية 

  .الجدول التالى يوضح برنامج الحفل.  المتدربون أستفادوا من التدريب

 اخامًس حفل الختام
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  " الطرق المؤدية إلى التعليم العالىمشروع"

  

  االقصر بمحافظة االولىالدفعة بالتدريب  ختامحفل 

   "تنمية مهارات التفكير واإلدارة" من برنامج
  )ساعة تدريب ٤١٢٥ –  متدرب من كافة الكليات بمحافظة االقصر٥٥ - فصل تدريبى ٢(

  
   اعصروالنصف من الواحدة ظهرا وحتى الرابعة      ٢٠٠٦ يوليو ٢٦ الخميس : الحفلتاريخ

   بمحافظة االقصرميركيرفندق :  الحفلمكان
  

  

  الفقرة  الوقت

  قرآن كريمو إفتتاح  ١:٠٠

   وكلمات الترحيبالتقديم  ١:١٠

        مقررة المجلس القومى للمرأة باالقصرسعاد سعد/ الدكتورةكلمة   ١:١٥

  مدير المشروع      سيد كاسب /كتوردالكلمة   ١:٣٠

   لرئيس جهاز مدينة االقصرالسكرتير العام المساعداحمد عبد العزيز  / دعميكلمة ال  ١:٤٥

  )٢، ١(التدريبية ل و الفصو ممثلربين المتداتكلم  ٢:٠٠
  احمد عبدالعاطى: ١فصل 

  حمد شوقىم :٢فصل 

  لخبرات واإلنتاج الفنى للمتدربين ومواهبهماعرض   ٢:١٠

  تقدير لنماذج من المتدربين واإلداريينو هدايا تكريمتسليم   ٣:١٠

  د كاسبسي. د – أنشطة المشروع والفرص اإلضافية المتاحة للطلبة والخريجين  ٣:٤٠

  مناقشة مفتوحة وختام  ٤:٣٠ – ٣:٥٠
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 ٢٦

   كلمة مقدمي الحفل -١
 

  
  إلهام سليم حفنى

Class 01  
رين بسم العلم فوبسم حضارة وتاريخ على الجدران مح بسم دف شمس الصعيد بسم عذوبة نهر النيل

بسم كل من أعطانا شمعة  د قادة الغدبسم كل من ساهم في وضع حجر األساس باعدا سالح المستقبل

  "بسم اهللا الرحمن الرحيم"بسم أعظم أسم  تنير لنا ظلمات الطريق 

  
I’m honored to represent my mates this evening before you and I wish as my 
mates do, to meet your Expectations. First, we would like to thank you all for 
coming today to witness a complete new start, for a new born young men who 
would carry the burden of changing the future of our beloved Egypt The burden 
of replacing the frustration with hope. Today is the best start that any of us 
could get, we believed in you for full ten days, and now we ask you to have 
faith in us to show you that we can do it. So God help us. 

 

  
  منى محمد مرسى 

Class 02  



     االقصردينةبم  الدفعة االولى–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٢٧

وللمعرفة كنتم مشتاقين وبنور العلم م التدريب تقبلتفقد .. . كم يا خواتى وأسرتىور دجهدلوقتى 

 نبدأ ياالا على اللى جوانا يبقى من هنا مش مشين علشان كده جواكم كتير ولو حكينجوايا و . مؤمنين

   .م القرآن الكريواعذبه الكالم ىحلافقرات حفلتنا مع 

  

  

  

  

  محمد شوقى
                    Class 02  
 % ١٠٠غيرها  Pathwayروتينية وال  حياتنا كانت :الهام

   ترد جزء من الجميل بس بطريقة البنت الصعيدية نافحب

  

  ) الفرنساوى– االنجليزى –العربى ( بثالث لغات فقرة الترحيب

When I heard ال عن Projet 

Je reelyيعمل ايه؟مفهمتش 

Pathwaysللعلم العالى 

 National ال للمرأة مجلس من

With جامعة Cairoاهللا اكبر 

 نفكرProfessor make usو

 نتفاوض اكثر تخلينا هى مهارةNegotiationال

 زمايلى وباسمMon nomب

لا Pathways نور Luxor 

 Luxor نور Pathwaysال 

 

  عفاف عبد الرؤوف          
           Class 01 
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   كلمات االفتتاح -٢

  
 أتوجه بالشكر لضيوفنا الكرام لمشاركتنا ليس حفل الختام بل نقطة البداية واإلنطالق ةًيبدا: الهام

  .لمستقبل أفضل

  نين لكن فى كرمكم طمعا          إحنا بحضوركم لينا فرحنين 

  ممكن تتكلموا معنا وتقولوا رأيكم فينا وأحلمكم لينا

  

  .السادة الضيوفهو ورق الشجر يقدر من غير الفرع يعيش مع كلمة 

  :لسيدة األقصريةلخدمة ا حياتها ةقلبها مليان بالحنية ويكفى كل الدنيا وهب

  مقررة فرع المجلس القومى للمرأة فرع االقصر سعاد سعد /الدكتورةمع 

   الرحمن الرحيمبسم اهللا

المجلس القومى للمرأة واود ان اتحدث عن بناتى وابنائى ارحب بكم جميعا فى ختام الدورة التدريبية 

وكان االهتمام االفضل بالتدريب " التوعية - ميةمحو اال"منذ نشاته بالكثير من االعمال فلقد اهتم 

مة وتدريب المرأة خاصة على ان تتم  عابالتدريبسيدة مصر االولى رئيسة المجلس والتعليم واهتمت 

هذه التدريبات بالمشاركة مع الجامعات ويهدف الى القدرات والمهارات فى مجاالت التفكير واالدارة 

واالتصال والبحث العلمى وعقدت البناء االقصر بهدف مساعدتهم على االندماج السريع فى المجتمع 

 باالقصر  للمرأةيقدم المجلس القومىوالبحث العلمى وثقل مهاراتهم بما يتناسب مع حاجة سوق العمل و

يعهم للمجلس ودعمه حتى يظهر بهذه ج على تش احمد عبد العزيز/وسيادة العميدالشكر لسيادة المحافظ 

الصورة الالئقه كما يتقدم المجلس بخالص الشكر لمركز تطوير الدراسات العليا والبحوث فى العلوم 

وفيه حقه نلم  وهو الذى مهما تحدثنا سيد كاسب.دامعة القاهرة ممثال فى  ج– كلية الهندسة –الهندسية 

فى الحديث واود فى النهاية ان ادعوا للمتدربين جميعا بالنجاح والتوفيق واشكرهم جميعا على حماسهم 

وحبهم لاللمام بقدر كبير من المعرفة والعلم واتقدم ايضا بالشكر الى موظفى المجلس القومى للمرأة لما 

  .فعلوه وبذلوه من اجل انجاح هذه الدورة
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 ٢٩

  :راس األملنبلينا وكانت بالنسبة ها بالثانية بتوجه بالشكر لشخصية جادة وعلمية تحسون

  مدير المشروع سيد كاسب/ السيد الدكتور

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

جلس فى الفيوم والمنيا ومما اود ذكره اننا قمنا بالتدريب بالم . اليوم اننى جالس فى منزلىاشعر

واالقصر ولكن االقصر مكان خاص جدا وسوف نكرر الدورة التدريبية فى االقصر مرة اخرى ان 

 /المحافظ على نجاح البرنامج بدءاً مناحساسى بكل هذا الود والحب لكل القائمين  وانا سعيد ب.شاء اهللا

جلب المصلحة الرغبة فى  منه فيهم لما لمست سعاد سعد.د  احمد عبدالعزيز، و/والعميد، سمير فرج

على تعليم وتدريب هؤالء القادة حرص نتيجة لن المدينة أشيرتفع بذلك  وباذن اهللا سوف ،البناء االقصر

واتقدم بالشكر لكل من لهم دور فى الحفل وال .واتمنى لهم المزيد من التوفيق. الشباب فلهم جزيل الشكر

  .  وشكرا.ت لعرض حفلكماود ان اطيل عليكم حتى اترك لكم الوق
 
  

  

  

  

  

  

  
  

  :فليتفضل لرئيس جهاز مدينة االقصر، السكرتير العام المساعد  احمد عبد العزيز/العميدمع كلمة 

 محافظ االقصر النه اتاح لى الفرصة للجلوس امام كوكبة من بنات سمير فرج.داتوجه بالشكر الى 

كما . فى استجابة أى طلب لمواطنى االقصرنكم تعلموا ان سيادته ال يتوانى أو. وشباب االقصر

يسعدنى ان اتقدم بالشكر الى ابنائنا على مجهودهم خالل العشرة ايام، واشكر السادة الذين اخذوا على 

 فهو مكسب لمدينة االقصر ونتمنى من سيادته سيد كاسب: دعاتقهم خالل هذه الفترة واود ان اشكر 

 واعتقد ان. تكرار هذه الدورة مرة اخرى

االستجابة فى االقصر تشجع على اعادة هذه 

وسوف نرى مدى . الدورة التدريبية مرة اخرى

تكاتف ابناء االقصر بعد هذه الدورة 

     .واشكركم مرة اخرى.التدريبية
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 قرارتنا باألغلبية وأحلمنا أصبحت جماعية أخترنا أقربهم لقلبنا علشان يوصلوا  إحنا أسرة واحدة:الهام

    كلمة المنسقينمعكيتنا ليكم ح

  

   كلمات ممثلوا الفصول التدريبية-٣
  )١( كلمة فصل

  )احمد عبد العاطى( المتدرب القاها

  
اننى ال استطيع ان اصف مدى . سعاد اسرائيل. فى البداية اتقدم بخالص الشكر لدكتور سيد كاسب، ود

ن جانب المدربين وما بذلوه استفادتى من المشروع فلقد استفدت تماما باالضافة الى الجهود المبذولة م

اننا نشعر . من اجلنا مما جعلنا فريق عمل واحد نعرف كيفية الوصول الى الهدف الذى نريد تحقيقه

 فاقدم جزيل الشكر Pathwaysاالن اننا سوف نكون شى فى مستقبل مصر بما تعلمناه من مشروع 

وار النجاح الذى سنكمله حتى نصل لدكتور سيد الذى اتاح لنا الفرصة للوصول الى نقطة البداية مش

من نجاح وتفوق وفى النهاية اقدم جزيل الشكر لكل من ساهم فى إنجاح هذا المشروع  الى ما نسمو اليه

   .العظيم

  

  )٢(كلمة فصل 

  )محمد شوقى(ألقاها 

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

) منسق الفصل(نفسه لهذا العملبدا المتدرب بتعريف نفسه للحضور وبدا يتحدث عن اسباب ترشيح 

فذكر ان هذا بسبب حبه للعمل الجماعى، واوجه الشكر لكل المدربين الذين افادونا فى العديد من 

وهم الذين قاموا باخراج ما بداخلنا من طاقات لم )  الخ- المفاوضة– التخطيط –االدارة (المجاالت 

على ما بذلوه من مجهود فى هذا اليوم وفى نعرف بها من قبل واتقدم بالشكر الى زمالئى االعزاء 

 .النهاية اتوجه بالشكر الى كل من ساهم فى هذا المشروع
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   فقرات الحفل-٤
  : من المتدربينفقرة تكريم

   بيطلع من جوانا شعاع ينور لينا الطريق       من جديدعلى إيديكم إتولدنا

   ونحب نرد جزء من الجميل       لكن بصراحة إحنا صعيدة 

   لينا بفقرة التكريموافتسمح

  رشا رجب طوسون              
Class 02  

  

      

قامت المتدربة بعرض بعض االشياء التى توضح مدى االستفادة التى حصل عليها المتدربون من و

  : المشروع

   ان تفكيرنا كان طفولى محدود واصبح فكرنا ناضج واسع وغير محدود توضح و:السكاتةـ ١

 انها محت افكارنا التقليدية ايضا علىوتعبر  Pathwaysروع  وهى تعبر عن مش:االستيكةـ ٢

، وعرفنا كيفية إدارة الوقت، بل المشروع وأصبحت أفكارنا جديدة، ومنظمةاالولى وهى التى كانت ق

  ، والتعامل مع األخر موالنظا

لقلم البد من استخدام القلم الرصاص أوال قبل اانه  عن واعبروي :القلم الرصاص والقلم الجافـ ٣

الجاف وال يكون هناك أى خجل من أستعماله على أساس إننا كبرنا ولكن البد من إستخدامه أوال 

  وتحقيقه  ،ستعمال القلم الجاف لتنفيذ الهدفللتخطيط ووضع الهدف ثم إ

    .وهذه أدوات تعبر عن مدى ما كنا نفعله وتفكيرنا قبل المشروع وكيف أصبح فكرنا بعد المشروع
  

وقد قدم المتدرب كلمة حيث قال اننا نحب .اداريو المشروعوتكريم لالساتذة المدربين، جاء دور ال

وقد قام  .كمجموعة وكدفعة اولى فى محافظة االقصر تكريم السادة الحضور

 Class 02عبد الرحمن فاضل : بتقديم شهادات التقدير المتدرب

 احمد /دعميال سمير فرج محافظ االقصر ويتسلم بالنيابة عنه: السيد اللواء

 ويتسلم بالنيابة زينب صفر. د ،سعاد اسرائيل. د، سيد كاسب. د، عبدالعزيز

محمد . د، اسامة قناوى. د ،عبد الرزاق عرفان. دسعاد سعد، . عنها د

 فرجعز الدين . د، محمد لطفى. د ،سيد كاسب .دويتسلم بالنيابة عنهم فاروق 

حسين . أ، اكرامى العشرى. أ ، حفظىحنان احمد .أ ،فتاحالنوران عبد .أوال ننسى الجنود المجهولين 

  .بو بكر عبد الوهابأ. أ، فهمى
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علوم التكنولوجيا دخلت في جميع المجالت في المدارس والمستشفيات في وسائل المواصالت  :الهام

 قوية ت إشارة للعقلبع تقدر تتحكم في مشاعرنا وتعبر عن دقات قلوبنا اللى بت ياترىواإلتصاالت لكن

إزاى هنبدأ من "بعنوان  يةشعرقصيدة  مع  وأحلى كالم كتبينههى القلم مسكينرى علجونروح ن

  :Class 01  عفاف عبد الرؤوف /والزميلة"جديد

  وكمان زميلة فى الشغل        عشنا سنوات بالكالم

  اخو حبيبة الروح        عشنا بنستنا النهاية 

   واحنا غالبه ذى مإحنا        بنخرج وناكل ونشرب

  لسه بنتفرج على اللى بيجى        فتهنا طبعا من البداية

  واللى بيروح          ضحكنا وبكينا

  وهزرنا كفاية

  واحد من الشلة بهستريا بيضحك        ونسينا احالمنا بعيد

  يتمنى للخارج يسافر      ادينا كل الحب واالخالص

  ومن غير ألوف            للشات

  ال هيجى وال هيروح        وللبودى والقست 

  والثانى بشهادته ياعينى           وللبنات

  لسة قاعد       وصاحبنا موبايلنا الجديد

  وكاتبيلنوا فيها االول        فازاى هنبدا من جديد؟

  فاهين يامسكين والف أه    

  فينك وفين      افكارنا جوانا وجوانا المشاعر

  ابن اللوا ممدوح        طاقة بتكبر كل يوم

  رابعنا وكتير فى مركزناوتالتنا و      لكن بيهدمها التعسف فى القيادة

  واكتر فى قريتنا        ومسئول يشيلنا الهموم

  وايه أقول؟      وادى هى دايما فى انتظارنا 

  هوطى صوتى ويمكن أسكت        "شلتنا:"بين قوسين

  وتسقفولى        قاعدين على دكتنا

  ونمثل سوا انها مش قضيتنا        ذات الوجه الصبوح

  طفرحان مبسو      وشوية وأخو النايب بيعدى 

  علشان اتوظف
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 :، ونفتح القلب المغموم ونرسم أحلى إبتسامة مع المسرحية الهادفه الكوميديةالهموميال ننسى كل 

  )رحلة إلى امريكا(

  شخصيات المسرحية

   بغدادىريهام ثروت
Class 02  

  

  

  امل جمال الدين
Class 02  

  

  عمرو شوقى
 Class 02  

  

  منى محمود
Class 01  

  

  لعبد الرحمن فاض
Class 02  

  

  امل رمضان
Class 02  
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جددهم للفن مخترعين وشمس بلدهم أصل الدف والحنين ومشاعرهم تحكى على اللى بيدور في قلوبهم 

  :قصيده لفلسطينفمع 
 

  نجرى ونلعب يحلى ويانا النهار   زمان كنت بلعب ويا أصحابى الصغار

  

  وشوق وأهبننتظره بلهفة       واالمل كان فى بكرة

  

  جرينا وجرينا وجرينا     وفجأة سمعنا ضرب وصريخ ونار

  

  لقيت أبويا واقع على اآلرض غرقان فى دمه       ن على اهليناأعشان نطم

  

  جريت على امى ليه يا امى ابويا مات     والعدو واقف علية والحد همه

  

  كان جوابها يومها حباية دموع    لية يدخل غريب ويمحى منا الذكريات

  

 وأهين أهين أهين يافلسطين

 

 

 
 
 
 

  ابتسام نور الدين
Class 01  
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  :الحوار الشخصىفقرة 

  يها كمية زبس لو كان في       شخصية غير عادية 

  مالمحها متعبرش على اللى جواها      مش كان الحال إتغير شوية 

  ؟؟؟عايزين تعرفوا بتكلم على مين    بس إنت تتمنى تتحاور معاها

          
  رانيا على محمود        يد احمددعاء س

Class 01  
 

، لعزيزنا ا بلقائنا مع ضيفتستمعوا واتمنى ان ارحب بكم ضيوفنا االعزاء، بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : ه من راءوكل احترام كل من لم يراة  ينلمن  هوسيد كاسب. دهو  العزيز ىفاعزائى ضي

  

  ة ومستوى اعضاء هيئة التدريب بالبرنامج من ضمن المتدربين الحظت كفاءة انا بصفتى واحد-١

ر ي احب اعرف من حضرتك معاي:ثانياً، ختيار حضرتك والقائمين على المشروع بهذا االي مأج:اوال

  .هذا االختيار

  

 احنا لحظنا اننا بنتكلم كثير عن قضايا الشباب واالهتمام بها من جانب الدولة زاد قوى فى الفترة -٢

م مقدراً با لموارد واالمكانيات ولكن الشباب يشكو دائماً من ان صوتة ليس االخيرة وان ظل االهتما

  .همسموعاً بما فية الكفاية وان احد ال يتجاوز معة او يقترب من

ن المشكلة فى قصور الخطاب الشبابى ام فى تواضع االمكانيات فى الدولة ام فى تكمهل  والسؤال هنا

  الشباب انفسهم؟

  

التى  حققها المشروع فى المحافظات ىضرتك فى االفتتاح اهم االنجازات الت سيد سمعنا من ح. د-٣

  دلوقتى عاوزين نسمع من حضرتك موجز المشروع بعد ما تم تنفيذة فى االقصر؟تم فيها التدريب قبلنا

  

  .ه ومن االجمل ان يكون لك صاحب انت قلبه من الجميل ان يكون لك قلب انت صاحب-٤

  ) الروح– العقل –الحياة  (:ى هذة الكلماتؤال هنا الى من تهدالس

  

  ؟)مصر(ماذا تعنى لك كلمة -٥
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 ومتى وكيف Pathways  بمشروعسيد عالقة حضرتك. د، العالقة اسم جميل واالجمل هو المعنى -٦

  ت؟أبد

  

   ما هى الصعوبات التى واجهتها وحولت التغلب عليها؟-٧

  

بنسأل وبنسمع لمين أكيد طبعاً انسان بنحترمة وبنقدرة  األداء كثير ولكن السؤال هنا يا ترى احنا -٨

   االقصر؟Pathways رايك فى مجموعة ه سيد اي. دهونعتز ب

  

   اية اكبر مجموعة نالت اعجاب حضرتك وبجد ارتحت لها من خالل زيارتك للبالد ؟-٩

  

  . دكتور سيد نريد ان نعرف من حضرتك السيرة الذاتية فى سطور-١٠

 اية الصفات والمميزات التى ميزت حضرتك عن Pathwaysركز مدير حضرتك حصلت على م

  غيرك من الدكاترة؟

  

  . بإعجاب على هذه األسئلة التى تعكس تفوق المتدربين فى إدارة الحوارسيد كاسب .د اجاب دوق
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  المعرض -٥
 

 في التاريخ بالعادات والتقاليد متمسكين أصل وحضارةدلوقتى أقدر أقول ليكم إن قدامكم شباب : إلهام

ولوال شمعة  في مستقبلهم مشيينكنين م بفضلكم أصبحوا متفن وفكر وإبداع وتخطيطمتسحلين 

Pathways فشكرا لضيوفنا الكرام ونستكمل فقرات حفلنا في المعرض اليدويلين ا كانوا للطريق ض  .

 دبية وفنية الذي يضم إبداعات خريجي هذه الدفعة من أعمال أ Pathwaysتم عمل جولة في معرضو

 .ألبحاث المتدربين ومشروعاتهم المتنوعة تم عرضكما ويدوية، 

  

  .وهذه اللقطات تمثل انشطة الطلبة فى المعرض الذى يضم ابداعاتهم الفنية وأعمالهم األدبية

  

      
  

   فقرة التكريم-٦
   

 :الحضورتكريم السادة  •

  احمد عبد العزيز/ العميد -

 سعاد سعد/ الدكتورة -

 ى البرنامجالسادة مدرب
 
 

 
 بعض المتدربين تكريم •

 .تم تكريم المتدربين الذين قاموا بنشاط فى حفل الختام وإعطائهم هدايا رمزية من المشروع

  



     االقصردينةبم  الدفعة االولى–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٣٨

  صور جماعية  -٧
  

فى نهاية الحفل توضح مدى سعادتهم واستفادتهم من الدورة غنية جماعية بأ الحفلاختتم المتدربون و

  .التدريبية

 دقات قلوبنا إرتفعت شوية ونهر النيل حيفتح فرع . بيحصل فيا النهلي بيدور جواكمأنا عارفة ال :الهام

 يومية ىمش إحنا عالقتنا ببعض عالقة أسرية وإتصالتنا ببعض تبق. بس ده كله ليهجديد منبعه عينية 

  ال   ال   ال    يبقى نقلل ليه مينفعش غير نقول حاجة واحدة

  

  ال     ال    ال    مش هنفارق ال   ال   ال  ال      ال ال   ال  ال  مش هنفارق ال ال ال

  ال     ال    ال    مش هنفارق ال   ال   ال  ال   ال  ال   ال  مش هنفارق ال   ال   ال  ال

   وسط الطريقها أو نتوي  مستحيل تغلبنا دن    بعد ما عرفنا الحقيقة   بعد ما قبلنا الصديق  

   وسط الطريقها أو نتوي  مستحيل تغلبنا دن    قبلنا الصديق  بعد ما عرفنا الحقيقة   بعد ما 

  دة طريق مرسوم لينا

  ال     ال    ال    مش هنفارق ال   ال   ال  ال   ال    ال  ال  مش هنفارق ال ال   ال  ال 

  لو يفرقنا المكان فى القلوب العهد باقى    مهما طال بينا الزمن راح يكون مبينا تالقى

  لو يفرقنا المكان فى القلوب العهد باقى    الزمن راح يكون مبينا تالقىمهما طال بينا 

  دى البداية من هنا

  ال     ال    ال    مش هنفارق ال   ال   ال  ل     ال   ال    ال    مش هنفارق ال   ال   ال  ال
  

Mona: At last, we hope you got the message, we hope you realized that we 
can make the future brighter, we hope you realized ……. “We have changed”  

  

سيد كاسب مدير المشروع وبعض المدربين . وفى النهاية تم التقاط صورة جماعية للمتدربين مع د

  . واإلداريينبالبرنامج

  
 

  .زة ممتاوفى نهاية حفل الختام تم تقييم الحفل من جانب إدارة المشروع وحصل على درجة
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  فى االماكن األثرية باألقصرجوالت سياحيةقام المتدربون بعمل  •
   على هامش الحفل يضم إبداعاتهممعرض المتدربون أقام •
  فى رحلة نيلية مع السادة المدربينالمتدربونخرج  •
الفقرات التى  ونسقوا فاعليات هذا الحفل و البرنامج التدريبيحفل ختام بأنفسهم نظم المتدربون •

  : وكانت فقرات الحفل على النحو التالىعرضهاتم 
  تقديم الحفل  الهام سليم

  الحفل باللغة االنجليزية تقديم ال  منى محمد

مركز تدريب ( تقديم مشروع – كلمة منسقى الفصل-نآتالوة القر  محمد شوقى

  )تحويلى لثالث مجاالت

  ليف والقاء شعر أت  عفاف عبدالرؤوف

  القاء شعرليف وأت  ابتسام نور الدين

  فقرة التكريم الفكاهى  رشا رجب طوسون

ــوقى ــر ش ــدالرحمن، عم عب

امل جمال،  ريهام ثروت ،  فاضل

منـى،  امـل رمـضان   ،  الدين

  محمود

  )اسكتش فى امريكا(تمثيل المسرحية

  )مكتب صديق السائح(تقديم مشروعزينب محمود، احمد عبد العاطى

 عرض -)لى لثالث مجاالتمركز تدريب تحوي(تقديم مشروع   هالة عبد الحق

انشاء فرع جامعة تابعة لجامعة جنوب الوادى فى (مشروع 

  )االقصر

  )مركز تدريب تحويلى لثالث مجاالت(تقديم مشروع   شيماء الحسينى

  )ثالث جنيهات فقط(قصة قصيرة   عزة سلطان

انشاء فرع جامعة تابعة لجامعة جنوب الوادى ( عرض مشروع  ليلى فكرى 

  )فى االقصر

انشاء فرع جامعة تابعة لجامعة جنوب الوادى ( عرض مشروع  منى سيد

  )فى االقصر

  عمل موقع على االنترنت وقام بعرضه  احمد شاهين

  الحوار الشخصىتقديم فقرة    دعاء سيد،رانيا على

  بعد حفل ختام البرنامجحفل سمرقام المتدربون بعمل  •

 سادساً نماذج ألنشطة المتدربين
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  ةعالدفهذه التغطية اإلعالمية أثناء انعقاد  -٤
  

  

  التليفزيون: أوالً

  

 تاريخ التسجيل/البرنامج المناسبة/الموضوع القناة

 القناة -٢٣

  الثامنة

افتتاح التدريب بالدفعة األولى من برنامج 

بمحافظة " تنمية مهارات التفكير واإلدراة"

  االقصر

  كاميرا القناة الثامنة

  ٢٠٠٦ يوليو ١٦

 القناة -٢٤

  الثامنة

ولى من برنامج ختام التدريب بالدفعة األ

  باالقصر" تنمية مهارات التفكير واإلدراة"

  كاميرا القناة الثامنة

  ٢٠٠٦ يوليو ٢٦

  

  اإلذاعة: اًيناث

  

 الموضوع البرنامج
تاريخ 

 التسجيل/اإلذاعة

 جريدة -٤٣

  االهرام

برنامج خبر عن بدء تدريب الدفعة األولى من 

بمحافظة " تنمية مهارات التفكير واإلدراة"

  .قصراأل

  ٢٠٠٦ يوليو ١٩

 جريدة -٤٤

  مصر نهضة

" دورة تدريبية لطالب األقصر "خبر بعنوان

يتناول الحديث عن ختام الدفعة األولى من 

تنمية مهارات التفكير "البرنامج التدريبي 

  ".واإلدراة

  ٢٠٠٦ يوليو ٢٩

 


