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 ١

 "تنمية مهارات التفكير واإلدارة"برنامج  -١
  

تعظـيم فـرص    ل شبابالإلى تنمية مهارات    " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى    "يهدف مشروع   

تنميـة  "ويـأتى برنـامج      . عمل أفضل للدراسات العليا واإللتحاق ب   لية أو محلية     منح دو  حصولهم على 

تنمية مهارات البحـث     ":ضمن مجموعة البرامج التى يعقدها المشروع وهى      " مهارات التفكير واإلدارة  

 مهـارات التـدريس لمدرسـى       تنمية"و" برنامج اكتساب المهارات األساسية لمجال األعمال     " و "العلمى

والمشروع ممول من مؤسسة فورد وانتهـت       .  "تنمية المهارات القيادية  " و "تدريب المدربين "و" الثانوى

خريج، وبدء تنفيذ مرحلته الثانيـة       ٢٢٨٨ بتدريب   )٢٠٠٥سبتمبر   - ٢٠٠٢سبتمبر  (مرحلته األولى   

بهـذه  وحتى اآلن تـم تـدريب       يز فى التدريب على طالب الجامعة       ليكون الترك ) ٢٠٠٥منذ أكتوبر   (

  :اآلتىحلة المر

  

عدد   الفترة  البرنامج

  المتدربين

عدد 

 الفصول

نوع 

  المتدربين

  خريجين  ٢  ٣٣  ١٦/١١/٢٠٠٥ – ١٢/١١/٢٠٠٥  تدريب المدريبن

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

تنمية مهـارات التفكيـر     

   الدفعة األولى–واإلدارة 
  البط  ١١  ٢٦٤  ٤/٢/٢٠٠٦ – ٢٤/١/٢٠٠٦

 - تنمية المهارات القيادية  

  المتقدمة

٢٤/٦/٢٠٠٦ -  ٢٥/٢/٢٠٠٦  

بواقع يوم  لمدة خمسة أيام تدريبية

  واحد شهريا

  خريجين  ١  ١٥

تنمية مهـارات التفكيـر     

األولـى   الدفعة   –واإلدارة  

  بمحافظة المنيا

  خريجين  ٢  ٥٧  ٢٣/٣/٢٠٠٦ – ١٣/٣/٢٠٠٦

  

، وفـى المرحلـة     تسيير المشروع بمرحلته األولى   القومى للمرأة فى لجنة     ولقد شارك المجلس    

 متدرب بالدفعة األولى بالتعـاون مـع المجلـس          ٤٨تم تدريب   حيث  الثانية تم توسيع نطاق المشاركة      

 األولى بمحافظة المنيا  ولإلستفادة من فروع المجلس المنتشرة بالمحافظات فقد تم تنفيذ التدريب بالدفعة            

وفرع المجلس بمحافظة    بالمجلسمركز تنمية مهارات المرأة     مشروع و البين  الثالثى  التعاون  من خالل   

  .المنيا
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 ٢

  

التعرف على طبيعة االقاليم والظروف      ب وبالنسبة إلدارة المشروع فقد استفادت من هذا التعاون       

 قـد  هذه الدفعة خطوة للدعاية عن البرنامج ليتم االنطالق منها لع           عقد المناسبة للتدريب هناك، كما كان    

ومن التحـديات التـي صـادفت إدارة        .  قاليم باأل أخرى فى اجازة آخر العام لطلبة الجامعات      دورات  

والتى منها اجتياز المقابلة الشخصية مما تطلب سـفر         المتقدمين  جراءات قبول   االمشروع هو استكمال    

  . ساعات٦ متقدم فى ٧٦مدير المشروع وفريق االدارة إلجراء المقابلة الشخصية لعدد 

  

فى مقر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظـة المنيـا          والتى عقدت   هذه الدورة   كر أن   ومما يذ 

.   وتجهيز االمكانيات ألعمـال التـدريب      ولى لهذا الفرع فى استضافة برنامج تدريبى      األالتجربة  تعتبر  

 ٧٦ مـنهم    مديق متقدم واستكمل أوراق الت    ١٠٠أدت الجهود التى بذلت للدعاية عن المشروع إلى تقدم          و

 متدرب من خريجى كليات متنوعة فـى مجـال الدراسـات االنـسانية              ٥٨ومجمل من قُبل للتدريب     

قـوم  ، ونسبة من ي   %٥٠وكانت نسبة اإلناث     )التربية، واآلداب، التجارة، الفنون الجميلة    (واالجتماعية  

 ١٣/٣/٢٠٠٦، وبدء التدريب يوم االثنين الموافق       %٥٠، ونسبة من اليعمل     %٣٠بعمل دراسات عليا    

فـؤاد سـعد     /السيد اللواء  التدريب وختام افتتاح وحضر ،٢٣/٣/٢٠٠٦ وانتهى يوم    لفصلين تدريبين 

سـيد  . د ، وعضو المجلس القومى للمـرأة      المستشار الفنى للمركز   زينب صفر .د.أ،  محافظ المنيا الدين  

. أفـرع،  ال عـضو  مالعازة س. د.أ،  المجلس مقرر فرع رجاء عبدالودود . د.أمدير المشروع،   كاسب  

 . جامعة المنيا وعدد من أساتذةوكذلك عضوات الفرع مقرر مناوب بالفرع عبداهللاأميرة 

  

 والخاصة بالمنهج   علمشرو المطورة بالمرحلة األولى ل    المقررات التدريبية على  بهذه الدفعة   التدريب  م  وت

  : وهى" تنمية مهارات التفكير واالدارة"ببرنامج وكى لالس
 

   ساعات تدريب٦              يالتحليلالتفكير  -١

   ساعات تدريب ٩            واإلبداعي النمطيالتفكير  -٢

   ساعات تدريب٩        طرق قياسها وأساليب تنميتها: المحاجة -٣

   ساعات تدريب٦              إدارة الضغوط -٤

   ساعات تدريب٦              مهارات االتصال -٥

   ساعات تدريب٦              التخطيط والرقابة -٦

   ساعات تدريب٦        ابة المقترحات البحثيةطرق البحث وكت -٧

   ساعات تدريب١٢    )ختام تقديم، محاضرات عامة،( تكامل البرنامج التدريبي -٨
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 ٣

  األولىالدفعة عن  معلومات عامة -٢
  عن التدريبمعلومات : أوالً

  ٣٤٢٠ :عدد الساعات التدريبية  ٥٧: عدد المتدربين   فصل ٢:  التدريبيةعدد الفصول

  ) فصل تدريبي٢( بمحافظة المنيا  للمرأةالقوميالمجلس  فرع رقم  :ريبن التدامك

  ١٣/٣/٢٠٠٦:  التدريبتاريخ بداية

   ٢٣/٣/٢٠٠٦ :نهاية التدريبتاريخ 

  بمحافظة المنياالمجلس القومي للمرأة  فرع رقمقاعة المؤتمرات  : الدورة التدريبيةحفل ختاممكان 

  ل هذه الدفعة تمت خالالتي التغطية اإلعالمية: ثانًيا
  : يفزيونتلال  

 التدريب افتتاح أثناء زهرة الحياةبرنامج بالتليفزيون المصري  القناة السابعةبتم التسجيل  •

  وأثناء حفل الختامأثناء التدريببالتليفزيون المصري واإلذاعة  القناة السابعةبتم التسجيل  •

 حفل لنشرة اإلخبارية للساعة السادسة أثناء ابالتليفزيون المصري  القناة األولىبتم التسجيل واإلذاعة  •

 تسليم شهادت التخرج         

  التخرج حفل تسليم شهادت أثناء صباح الخير يا مصربرنامج بالتليفزيون  القناة األولىتم التسجيل ب •

  : اإلذاعة  

 التدريبأثناء افتتاح راديو شمال الصعيد تم التسجيل في  •

  أثناء ختام التدريب دراديو شمال الصعيتم التسجيل في  •

  : الصحف  

  بالمجلس القومى للمرأةالتخرجبمجلة نصف الدنيا عن حفل تسليم شهادت خبر نشر تم  •

 المساء عن تأهيل متدربى البرنامج لسوق العملبجريدة خبر نشر تم  •

 المتدربين بهذه الدفعةبجريدة المساء عن تخرج خبر نشر تم  •

  المحاضرات العامة: ثالثاً
  محمد متولى. م      لصناعية وموارد محافظة المنياالمنطقة ا •

  عبدالمنعم عبدالحميد بسيونى. د.أ          الشباب وسوق العمل •

  محمد الجندى. د.أ          الشباب وبناء الشخصية •

  سمير أبو الليل. م    ظروف العمل والتحرر لألفضل: قصص نجاح •

  أنشطة متنوعة: رابعاً
 ة أحد المتدرباتخطببمناسبة احتفال  ٢ون بفصل المتدربم نظ •

   على االنترنتالمتدربين نتيجةإعالن : خامساً
تنميـة  "برنـامج   ية مـن    الدفعة األولى بمحافظة المنيا   المتدربين ب شهادة  تم نشر الدرجات التفصيلية الخاصة ب     

  .٢٠٠٦ مارس ٢٨على موقع المشروع يوم  "مهارات التفكير واإلدارة



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٤

  إحصائيات عن الدفعة: اًسادس
  المتدربيننسب أعداد و

  

  المئويةالنسبة   العدد  النوع

  ٤٩,١  ٢٨  ذكر

  ٥٠,٩  ٢٩  انثى

  ١٠٠  ٥٧  اإلجمالى

  

  لمتدربينل سنة التخرج

  

  المئويةالنسبة   العدد  سنة التخرج

١٧,٥ ١٠  ٢٠٠٥ 

١٢,٣ ٧  ٢٠٠٤ 

٢١,١ ١٢  ٢٠٠٣ 

 ٤٩,١ ٢٨  ٢٠٠٣قبل 

  ١٠٠  ٥٧  اإلجمالى

  

  المتدربين جامعات نسب أعداد و

  

  النسبة المئوية  العدد  معةالجا  مسلسل
النسبة المئوية 

  المجمعة

  ٧٨,٩٥  ٤٥  المنيا  ١

  ٧,٢  ٤  أسيوط  ٣

  ٣,٥١  ٢  جنوب الوادى  

٨٩,٧  

  ٣,٥١  ٢  القاهرة  ٥

  ١,٧٥  ١  حلوان  ٦

  ١,٧٥  ١  األزهر  ٧

٧,٠١  

  ٣,٥١  ٣,٥١  ٢  مؤسسات تعليمية متنوعة  ٩

  ١٠٠  ١٠٠  ٥٧  اإلجمالي
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 ٥

  

  المتدربينكليات نسب أعداد و

  

 النسبة المئوية  العدد  الكلية  مسلسل
النسبة المئوية 

  المجمعة

  ١,٧٥  ١  التجارة  ١

  ٣١,٥٨  ١٨  اآلداب  ٢

  ٣٨,٦٠  ٢٢  كليات التربية  ٤

  ٣,٥١  ٢  كليات دار العلوم والدراسات العربية   ٥

  ١,٧٥  ١  االقتصاد والعلوم السياسية  ٦

  ١,٧٥  ١  آثار  ٨

٧٨,٩٤  

  ١٢,٨  ١٢,٨  ٧  كليات متنوعة  ١١

  ٧,٢  ٤  الفنون الجميلة  ١٢

  ١,٧٥  ١  السياحة والفنادق  ١٣
٨,٩٥  

  ١٠٠  ١٠٠  ٥٧  اإلجمالي

  

  
   بالبرنامجبلتدريالمتقدمين ل أعداد تطور إحصائيات

  

  ١٠٠  عدد من تقدم بطلب التدريب

  ٧٦  عدد من استكمل أوراقه

  ٥٨  عدد من قُبل للتدريب

  ٥٧  لتدريببدء اعدد من 

  ٥٥  عدد من حصل على شهادة
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  ١جدول التدريب لفصل 
 

    Pathways to Higher Education    
        

Development of Thinking and Managerial Skills    
Behavioral Approach       Batch 2: Class 1  
Date: 13 March 2006 - 23 March 2006        
Location: NCW Minia Branch      قومى للمرأة بالمنيافرع المجلس المقر  
 

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

13-Mar-
06 Mon 

IPT:  Introduction and Opening 
Dr. Zeinab Safar, Dr. Sayed Kaseb

Dr. Ragaa Abdel Wadoud, 
Dr. Azza Salam 

Planning Dr. Ossama 
Kenawy 

14-Mar-
06 Tue Planning Dr. Ossama 

Kenawy Stress Dr. Ahmed 
Gamal 

15-Mar-
06 Wed 

GL 
Eng. Mohamd 

Metwaly 

GL 
Dr. Abdel-Monem 

A. Elbassouni 
Stress Dr. Ahmed 

Gamal 

16-Mar-
06 Thu Planning Dr. Ossama 

Kenawy Communication Dr. Azza 
Salam 

W
ee

k 
1 

17-Mar-
06 Fri         

18-Mar-
06 Sat Research Dr. Abdel Razak Argumentation Dr. Mohamed 

Lotfy 
19-Mar-

06 Sun Analytical Dr. Mohamed 
Lotfy Creativity Dr. Abdel 

Razak 
20-Mar-

06 Mon Argumentation Dr. Mohamed 
Lotfy Research Dr. Abdel 

Razak 
21-Mar-

06 Tue Creativity Dr. Abdel Razak Analytical Dr. Mohamed 
Lotfy 

22-Mar-
06 Wed Creativity Dr. Abdel Razak Communication Dr. Azza 

Salam 

W
ee

k 
2 

23-Mar-
06 Thu GL Eng. Samir 

Abou El Lil 

B
re

ak
 

IPT: Closing Session  
Major General. Fouad Saad 

Eldin, Dr. Sayed Kaseb, 
Dr. Ragaa Abdel Wadoud, 
Dr. Azza Salam, Ms. Amira 

Abdullah 

 IP
T:

 O
pe

n 
D

is
cu

ss
io

ns
 

 
 
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 the following areas (basic internet - job entry skills - pre report writing)   
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 ٧

 

  هذه الدفعةصور المتدربين ب
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 ٩

  ٢جدول التدريب لفصل 
 
 

    Pathways to Higher Education    
        
Development of Thinking and Managerial Skills      
Behavioral Approach       Batch 2: Class 2  
Date: 13 March 2006 - 23 March 2006        
 Location: NCW Minia Branch     مقر فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا 
 

 
 
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 the following areas (basic internet - job entry skills - pre report writing)   
  

 

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

13-Mar-
06 Mon 

IPT:  Introduction and Opening 
Dr. Zeinab Safar, Dr. Sayed Kaseb

Dr. Ragaa Abdel Wadoud, 
 Dr. Azza Salam 

Stress Dr. Ahmed 
Gamal 

14-Mar-
06 Tue Stress Dr. Ahmed Gamal Planning Dr. Ossama 

Kenawy 

15-Mar-
06 Wed 

GL 
Eng. 

Mohamed 
Metwaly 

GL 
Dr. Abdel-Monem 

A. Elbassouni 
Planning Dr. Ossama 

Kenawy 

16-Mar-
06 Thu Communication Dr. Azza Salam Selected 

Topics 
How to Write 

CV 

W
ee

k 
1 

17-Mar-
06 Fri         

18-Mar-
06 Sat Argumentation Dr. Mohamed 

Lotfy Research Dr. Abdel 
Razak 

19-Mar-
06 Sun Creativity Dr. Abdel Razak Analytical Dr. Mohamd 

Lotfy 

20-Mar-
06 Mon Research Dr. Abdel Razak Argumentation Dr. Mohamd 

Lotfy 
21-Mar-

06 Tue Analytical Dr. Mohamed 
Lotfy Creativity Dr. Abdel 

Razak 
22-Mar-

06 Wed GL Dr. Mohamed 
Elgendy Creativity Dr. Abdel 

Razak 

W
ee

k 
2 

23-Mar-
06 Thu Communication Dr. Azza Salam 

B
re

ak
 

IPT: Closing Session  
Major General. Fouad Saad 

Eldin, Dr. Sayed Kaseb, 
Dr. Ragaa Abdel Wadoud, 
Dr. Azza Salam, Ms. Amira 

Abdullah 

 IP
T:

 O
pe

n 
D

is
cu

ss
io

ns
 



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ١٠

 



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ١١

  

  



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ١٢

  األولىعة أنشطة الدف -٣
  

  
  

  : كل منتاح التدريب بهذه الدفعة بمقر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنيا فى حضورتتم اف

  وعضو المجلسلفنى لمركز تنمية مهارات المرأةزينب صفر المستشار ا. د.أ •

 سيد كاسب مدير المشروع. د •

 رجاء عبد الودود مقرر الفرع . د.أ •

  جامعة المنيا ومنسق البرنامج التدريبى–التربية ة االستاذ بكليعازة سالم . د.أ •

 أميرة عبداهللا مقرر مناوب. أ •

 عضوات الفرع •

 متدرب بهذه الدفعة ٥٧ •

  عرض تقديمى ألهداف المشروع

 نشأة مشروع  عنسيد كاسب حيث تحدث. والبرنامج قدمه دمشروع للعرض  قد سبق االفتتاحو

وأهم االنجازات التى حققها المشروع الشركاء فيه، ه وكذلك وتمويل" الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"

منها ووالبرامج المتعددة التى ينفذها المشروع فى تبع مإلى نظام التدريب الوأشار .  فى مرحلته االولى

تابعة للمدربين والمتدربين تقييم وموالذى يحتوى على نظام " تنمية مهارات التفكير واإلدارة"برنامج 

يقوم المتدرب من يم المتدرب يتوقف على عدة بنود منها كتابة تقرير يأن تقكما نوه إلى ، المقرراتو

خالله بتحديد توقعاته قبل بدء البرنامج التدريبي وما اكتسبه خالل فترة التدريب من خبرات وكذلك 

 فترة يم المقررات التى تدرب عليها أثناءيالعائد الذى حصل عليه بعد التدريب ويقوم المتدرب بتق

  .التدريب

  

  

  

  

  

  

  

وتم   .المشروع لعرض آرائهم وتصوراتهم عن  المتدربينوحة معتسيد حديثه بمناقشة مف. واختتم د

  بدء االفتتاح بعد هذه المحاضرة بكلمات االفتتاح 

   أوالً حفل افتتاح البرنامج التدريبى
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  ات االفتتاحكلم

  

  رجاء عبد الودود. د.كلمة أ

أملها فى استفادة بين، كما أبدت الترحيب بالحضور وبالمتدرب رجاء عبد الودود /الدكتورةقامت 

  .تهمامهارتنمية ن من المشروع بهدف متدربيلا

  

  زينب صفر. د.كلمة أ

بداية التدريب فى فرع المجلس بالمنيا، كما عبرت عن ب وتهنئتهم ني بالترحيب بالمتدرةكلمالبدءت 

ضور االفتتاح وذلك حتمكن من التى لم تاألمين العام للمجلس القومى للمرأة فرخندة حسن . د.ترحيب أ

وذكرت أن هذه هى المرة األولى التى تم فيها الخروج من .   مارس٢٨يوم المرأة لتنسيق الالنشغالها ب

 . رغم توقع العديد من التحدياتوالمنيا كانت هى البداية  ، دورة تدريبيةتنفيذالمقر الرئيسي للمركز ل

  بذلوه من مجهود فى جذب المتدربينمجهود عضوات المجلس فى هذا الفرع لما ن اشكرأواود 

كما تحدثت عن .   مؤشر جيد يدفعنا لعقد هذه الدورة مرة أخرىمما يعدواجتياز اجراءات القبول 

الدفعة األولى لهذا البرنامج والتى عقدت بالمقر الرئيسى للمجلس الناجحة التى تمت فى تدريب تجربة ال

كافة وفى النهاية اختتمت الكلمة بتقديم شكر ل.  لدفعةذه اه وتوقع استمرار هذا النجاح لالقومى للمرأة

  .لحضورا
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  سيد كاسب. كلمة د

 الفرع على ما بذلوه من      دم شكر ألعضاء  قسيد كلمته بالترحيب بالسادة الحضور والمتدربين، و      . بدء د 

حصائيات عرض سيادته ا  كما  ،  مكثف فى مساعدة المتدربين الستكمال اجراءات القبول      مجهود ونشاط   

ـ    خريج ٧٦ التقديم    ومجمل من استكمل أوراق    خريج ١٠٠دمين  قعامة عن عدد المت    ن قُبـل    ومجمل م

قـوم  ونسبة مـن ي   ،  نسبة الذكور  تساوى   نسبة اإلناث  متدرب، وبالمصادفة وجد أن      ٥٨ل  للتدريب بالفع 

دفعـة  بهـذه ال  المتدربين  ومن المالحظ حرص    ،  %٥٠، ونسبة من ال يعمل      %٣٠بعمل دراسات عليا    

الذى علـى اساسـه سـيتم       لمجمل المنظومة التدريبية    ر الى اهمية تقييم المتدربين      االتزامهم، كما اش  و

وجنـوب   المنيـا تدريب الطلبة فى جامعـات      لالتنسيق  حاليا  يتم  أنه   وأوضح.   االداء وتحسينه  رويتط

 .فى اجازة آخر العامالوادى والفيوم 

  

  عازة سالم. د.كلمة أ

أعطت هذه الدورة اهتمام كبير من جانبها فر والتى  زينب ص/ألستاذة الدكتورةباسيادتها رحبت 

الذى يتمتع بالتخطيط العالى واالنسانية فى سيد كاسب . ت الشكر إلى دمبالمتابعة اليومية، كما قد

وعبرت عن سعادتها لوجود هؤالء الشباب   . أثناء اختيار المتدربيناعتباره للحاالت التى تحتاج الدعم

نشاط المكثف الذى قام به ال  وتحدثت عن .المزيد من التقدمالسعى نحو الراغبين فى رفع مهاراتهم و

  .  الجتذاب هذا العدد من المتقدمينامجن للدعاية عن البرالفرع
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  ١٥/٣/٢٠٠٦اء ربعالا

المنطقة الصناعية "تم عقد محاضرة عامة بعنوان 

محمد . موقام بإلقائها " وموارد محافظة المنيا

 ،متولى رئيس المنطقة الصناعية بمحافظة المنيا

   ٢-١ ىلمتدربى فصل

  

  
  

 
 ١٥/٣/٢٠٠٦االربعاء 

" الشباب وسوق العمل"تم عقد محاضرة عامة بعنوان 

" عبدالمنعم عبدالحميد بسيونى. د. أوقام بإلقائها

   المنيا،رئيس جامعة 

   ٢-١ لمتدربى فصلى

  

  

  
  

 
 ٢٢/٣/٢٠٠٦األربعاء 

الشباب وبناء "د محاضرة عامة بعنوان تم عق

محمد الجندى أستاذ . د.أوقام بإلقائها " الشخصية

 جامعة –الفلسفة االسالمية بكلية دار العلوم 

   ٢لمتدربى فصلالمنيا، 

  

 
 ٢٣/٣/٢٠٠٦ الخميس

ظروف : قصص نجاح"تم عقد محاضرة عامة بعنوان 

سمير أبو . موقام بإلقائها " العمل والتحرر لألفضل 

 ،فرع المنيا جمعية رجال أعمال أسيوطمدير  الليل

  ١لمتدربى فصل 

 ثانيا   نشاط المحاضرات العامة
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  محمد متولى .م     :المحاضر

  رئيس المنطقة الصناعية بالمنيا

   المنيامحافظ

 المنطقة الصناعية وموارد محافظة المنيا  :عنوان المحاضرة

 ١٥/٣/٢٠٠٦االربعاء  :تاريخ المحاضرة

   المنيابمحافظة  للمراة المجلس القومىمقر فرع   :مكان المحاضرة
  

تناولت المحاضرة الحديث عن محافظة المنيا التى حباها اهللا بالعديد من الموارد  :المحاضرة ملخص

 وتشتهر المنيا عة حوالى نصف مليون فدانوساحة المزرم حيث تمثل الزراعية مواردالتى تتنوع بين و

حيث يوجد العديد من الخامات مثل الرخام  تعدينية مواردبزراعة القمح والقطن والقصب، كما توجد 

 حيث تعتبر المنيا هى سياحية بمواردوالبازلت والرمل والزلط وأكثرها يستخدم محليا، كما تتمتع المنيا 

  . مزار٤٠بلغ حوالى وتالمحافظة الثالثة بعد األقصر والجيزة من حيث تعدد المزارات السياحية بها 
  

 أحد القضايا التى يواجهها المجتمع المصرى ككلتعد النتاج الصناعى قضية التنمية الصناعية وزيادة ا

 كبيرةحققت نجاح فى استغاللها حيث تم تحديد مساحة و الصناعية المواردب لذا اهتمت المحافظة

وتقع ناحية  من حيث المساحةإلنشاء المنطقة الصناعية والتى تعد أكبر منطقة على مستوى الجمهورية 

 كيلو متر عن مدينة المنيا الجديدة، وتم ٦ فدان تقريبا وتبعد ١٧٠٠يل على مساحة المطاهرة شرق الن

صناعة : تقسيم المنطقة الصناعية بمراعاة البعد البيئى بحيث تناسب أنواع مختلفة من الصناعات مثل

 جنبيةاألالجهات بعض يوجد تعاون مع  كما ،الورق، والمنتجات الطبية، ومواد البناء، والمواد الغذائية

 من الصندوق تاحة فرص االقتراضتدريبية باالضافة اليتم عقد دورات  الجانب الكندى ومثل

  .االجتماعى للمشروعات الصغيرة
  

وتطرقت المحاضرة للحديث عن أن فرص العمل المتاحة من خالل هذه المنطقة متعددة نتيجة تـوفير                

ملة المرافق، كمـا تتمتـع المـشروعات        بعض المزايا حيث يتم منح المستثمرين األراضى بالمجان كا        

بمـنح رخـص    بالمحافظة   كما يقوم جهاز التنمية       االستثمار، المقامة داخل المنطقة بضمانات وحوافز    

كما تناولت المحاضرة احصائيات عن عدد المشروعات المتوقع اقامتها فى المنطقة           .  تشغيل المشروع 

 .  ألـف فرصـة عمـل      ٥٥ت يمكنها توفير     مشروع وهذه المشروعا   ٦٠٠  والتى تصل إلى   الصناعية

 جنيه فى اليوم    ١٥للعامل راتب يصل الى اكثر من       يصرف   القطاع الخاص    وبخصوص المرتبات فإن  

الخبرة التى يكتسبها العامل ويصبح متخصص فى       إلى  ضافة  من راتب الحكومة باال   بالتأكيد   اعلى   وهو

توجه الى  مة مشروعات صغيرة من خالل ال      وهناك فرصة للشباب إلقا    .مما يرفع من أجره   ذلك المجال   

 ذلك على نفقة    علىالجهاز المسئول ويختار المشروع الذى يناسبه واذا لم يكن لديه خبرة فسيتم تدريبه              

  .الجهاز المسئول
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  عبدالمنعم عبدالحميد بسيونى . د.أ     :المحاضر

  رئيس جامعة المنيا

 الشباب وسوق العمل   :عنوان المحاضرة

 ١٥/٣/٢٠٠٦االربعاء  :رةتاريخ المحاض

   المنيابمحافظة المجلس القومى للمراة مقر فرع   :مكان المحاضرة

  

 تملذلك وة فى المجتمع واهمالهم يعتبر هدم للمستقبل ان الشباب هم القوة الضارب: المحاضرة ملخص

مشكلة من فى الوقت الحالى وأبرزها مشكلة البطالة، وهذه كل الشباب التى يواجهونها االحديث عن مش

الموظفين وعدم بعض كومية نتيجة استهتار حصنع االنسان حيث ان معدالت التدهور فى القطاعات ال

وجود رقابة ذاتية أدت إلى تدهور كثير من الشركات والمصانع التى كانت توفر فرص عمل للشباب 

  .ارهادى إلى انهيمما أوأعطى مثال لذلك شركة ادفينا ووجود بطالة مقنعة بهذه الشركة 

  

  حيث.فكر الشباب فى الوقت الحالى ونظرتهم لسوق العمل ومتطلباتهتطرقت المحاضرة للحديث عن و

حصول على أعمال فى فى ال  فرصتهللأن كل خريج ينتظر العمل فى تخصصه الدراسى مما يق

ظفين  أن الحكومة قديما كانت تقوم بتعيين عدد كبير من الموكما تمت االشارة الى . مجاالت أخرى

،  الوظيفية أم ال بواجباتهمهممياق وبغض النظر عن ينظفبغض النظر عن حاجة المؤسسات لهؤالء المو

 بالقطاع توجه الدولة فى الوقت الحالى الى اتباع النظام العالمى فى توظيف العمالة إسوة أن ولكن نجد

  .إعمل لكي تحصل علي عائدالخاص أي مبدأ 

  

 بتوسيع مداركهم والبحث عن فرص عمل فى  النصائح للشبابواختتمت المحاضرة بتقديم بعض

ظل تشجيع فى المشروعات الخاصة يمكن للشباب أن يوجه فكره نحو إقامة  مجاالت متعددة، كما

تقدم الدولة تسهيالت للشباب لبدء حيث  الدولة للمشروعات الخاصة سواء للشباب او المستثمرين

نشاء المناطق الصناعية فى المحافظات إقرارات الخاصة بمشروعاتهم الصغيرة بداية من إصدار ال

وأن يعطى للعمل الحر تعجل النجاح وعلى الشباب أال ي ،ومنها المنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة

  .ه ومهاراتهمكانياته مع االعتبار إلبنفس فرصة العمل التى تناسبه حددي  وأن،النصيب األكبر من تفكيره

  

 بالشباب وتمني ان تتاح له الفرصة مرة هسعادتة البالغة بالتقاءعبد المنعم . د.أقاء أعرب في نهاية اللو

  .التدريبية نقطة تحول فى حياتهمرامج ب وأن تكون مثل هذه المحاضرات والأخري للقائهم قريباً
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  محمد الجندى .د.أ     :المحاضر

  أستاذ الفلسفة االسالمية 

   جامعة المنيا-كلية دار العلوم 

 وبناء الشخصيةالشباب   :عنوان المحاضرة

  ٢٠٠٦-٣-٢٢ االربعاء :تاريخ المحاضرة

  المنيابمحافظة المجلس القومى للمراة مقر فرع   :مكان المحاضرة

  

حيـث ان    ، المحاضـرة  هكذا بـدءت   ،شباب اليوم ايسر حظا من االجيال السابقة       :المحاضرة ملخص

 ولكـن علت الشباب أكثر تفاعال مع الواقع من ذى قبـل           تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الموجودة ج    

التقـدم  من حضارة يمكنها بسهولة      على ما مضى     مؤسسة شخصية   كلألن   .الحفاظ على الهوية  يجب  

حيث انه فى ظل العولمة البد من الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية وعاداتنا وتقاليدنا أى                . والتطوير

وتحدثت المحاضرة عن تقسيم العلوم       .اصحاب نظريات الحداثة والعلمانية    وال نتبع ان نتمسك بجذورنا    

 من خالل سرد امثلة للعلوم الطبيعية واإلنسانية، ومن الطبيعى أن           نسانيةقديما إلى علوم طبيعية وعلوم إ     

لبـصر  واالـسمع   لكل شـخص بـين      المعرفة    وتتنوع مصادر     . العلوم  هذه يستفيد اإلنسان من تطور   

  .عقولوالقلوب وال

  

 سـمات   مجموعـة ها فى أنها    ويمكن تعريف والشخصية اإلنسانية تعتبر كبصمة اليد ينفرد بها كل انسان          

ص تتكامل لتعطى بصمة متفردة وتظهر هذه البصمة عند تعامل الفرد مع االخرين ومع البيئـة                ئوخصا

 قياس الصحة النفـسية     ويمكن) مستودع الذكريات األنا األعلى، واألنا، و   (تتمثل فى    ، وأبعادها المحيطة

   . المتعددةللفرد من خالل اتساق ولغة الحوار الذى يدور بين أبعاد شخصيته

  

فى االزمات التى   و فى بعض االحيان  يل الدفعاية التى يلجأ إليها اإلنسان       حالما تحدثت المحاضرة عن     ك

  . الكبـت  –االعالء   – التعويض الزائد    – النكوص   –  التقمص – احالم اليقظة    – مثل االسقاط    يواجهها

العمل الدائم لبناء شخصيتهم وتطويرها مـع       و  التدريب المستمر  بحث الشباب على   واختتمت المحاضرة 

  .مع الحفاظ على الهويةالزمن لتتالئم ومتطلبات العصر 
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  بو الليلأسمير . م     :المحاضر

  ر جمعية رجال أعمال أسيوطديم      

  فرع المنيا      

 ظروف العمل والتحرر لألفضل: قصص نجاح  :عنوان المحاضرة

  ٢٠٠٦-٣-٢٣ الخميس :تاريخ المحاضرة

  المنيابمحافظة المجلس القومى للمراة مقر فرع   :مكان المحاضرة
  

بدءت المحاضرة بالحديث عن ظروف العمل حاليا ومقارنتها بما كان عليه الحال : المحاضرة ملخص

اجب توافرها فيه من المام باللغة ومهارات مواصفات الخريج فى هذه المرحلة والشروط الو وسابقا،

المعرفة العامة فى علم االدارة عالوة على الثقافة وقوة الشخصية والقدرة على والحاسب االلى 

 بالتدريب من الممكن ان تكتسبمطلوبة والتصرف والقدرة على االحتمال وكل هذه المهارات 

  .والممارسة
  

القصور إلى رجع والتى تمشكلة التعليم فى مصر ن هو آل اينالخريج مهاراتوأن من أسباب تدهور 

لمشكلة االقتصادية أيضا تعد عامل أساسى ا، كما أن  معاً المعلم والطالبمن جانب العملية التعليمية فى

يبلغ نصيب المواطن المصرى من نجد أنه ماليزيا بين مصر وفبالمقارنة  .تدهورهذا المن عوامل 

 ٣٦٩٤فقط بينما يبلغ نصيب المواطن فى ماليزيا فى نفس العام ) والرد ٦٣ (٢٠٠١الصادرات عام 

من انتاجها  %٧٦فقط من اجمالى االنتاج بينما تصدر ماليزيا حوالى  %٨كما ان مصر تصدر  ،دوالر

 اصالح التعليم والقضاء على الفساد وهذه االتجاه نحو التقدم فى ماليزيا ومن أسباب. الى الخارج

 . حلهامن ان ننظر الى مشكالتنا نظرة واقعيه وصادقه حتى نتمكن ومن هنا يجب . اسباب النهضة

من و . لى تردى األوضاعإ األسباب التى تؤدى وهى من أهمشكلة التبعية يجب االخذ فى االعتبار مو

توفر أن مصر هي األم وهي التى بنتماء لدي الشباب تعميق و تعزيز روح المواطنة واالالضرورى 

  .لبناء مستقبلنا  الالزمهمكانياتاال
  

 أسباب التخلف من تعد بالتحرر من عدة امورواختتمت المحاضرة بإسداء النصح للمتدربين الشباب 

التحرر من اخطاء الماضى  والتحرر من الخوف والجمود لننطلق الى المبادرة والمرونة،: مثل

 من ررالتح و السلوك االيجابى،ى الىلبالسلوك الس من والتحرر  إلى التخطيط والعملوتجارب الفشل

التحرر من الرفض المرضى الى التحليل الرشيد  ،ئهالمستقبل الى الثقة فى القدرة على بناعلى قلق ال

إلى  التحرر من انتظار الفرص التركيز على المضمون،إلى التمسك بالشكل  التحرر من وادارة الذات،

تحرير من تطرف الفكر الى اعتداله ال ، واالخذ منه دراسته من وراثه النجاح الىالتحرر بحث عنها،ال

بدال من االنتماء للوطن  و  على البناء بدال من الهدموالتعود واحترام حق االخرين فى فكر مختلف

  .الجمود
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 ٢٠

  

  
  
  

  ٢٣/٣/٢٠٠٦الخميس  •

وحضر االحتفال بعـض المـدربون       دربات بمناسبة خطبتها  ت احتفال ألحد الم   ٢نظم المتدربون بفصل    

  ........، فألف مبروكفريق اإلدارة بالمشروعو

  

  

  
  

  ريم طلعت
Class 2 

  
  
  
  
  
  

 اًًلثثا نماذج ألنشطة المتدربين



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٢١

  
  
  
  
  
  

يوم " تنمية مهارات التفكير واإلدارة   "برنامج التدريبي   الدفعة من   هذه  التدريب ب ختام   حفل   المشروعنظم  

، ظة المنيا جلس القومى للمرأة بمحاف   ع الم فر رقمقاعة المؤتمرات   ب الواحدة ظهراً  الساعة   ٢٣/٣/٢٠٠٦

  :وحضر الحفل كل من

 محافظ المنياين عد الدد سفؤا/ لسيد اللواءا •

  مدير المشروعسيد كاسب . د •

  مقرر الفرعرجاء عبدالودود . د.أ •

   جامعة المنيا ومنسق البرنامج التدريبى–التربية االستاذ بكلية عازة سالم . د.أ •

 مقرر مناوب بالفرع عبداهللاأميرة  .أ •

  جامعة المنيا–وكيل كلية االداب لشئون التعليم والطالب يل الطحاوى جمال اسماع. د.أ •

 إداريو المشروع •

 ) متدرب٥٧(فصل  ٢متدربى الـ  •

  

         
  

رابًعا

 
  حفل الختام

٢٣/٣/٢٠٠٦  
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 ٢٢

  

  " الطرق المؤدية إلى التعليم العالىمشروع"

  

  الدفعة األولى بمحافظة المنيابالتدريب  ختامحفل 

   "تنمية مهارات التفكير واإلدارة" من برنامج
  ) ساعة تدريب٣٤٢٠ – متدرب من كافة الكليات بمحافظة المنيا ٥٧ - فصل تدريبى  ٢(

  
  من الواحدة ظهرا وحتى الرابعة عصرا  ٢٠٠٦مارس  ٢٣ الخميس

  بالمنيا  بمقر فرع المجلس القومى للمرأةقاعة المؤتمرات: المكان
  

  
  
  

  الفقرة  الوقت

  قرآن كريمو إفتتاح  ١:٠٠

    محافظ المنيا  سعد الدين        فؤاد/ السيد اللواءكلمة   ١:١٠

  أنشطة المشروع والفرص اإلضافية المتاحة للطلبة والخريجين  ١:٣٠

                    مدير المشروعسيد كاسب. د

  رجاء عبد الودود/ ة الدكتورةكلمة األستاذ  ١:٥٠

  مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا

  عازة سالم. د.ا: كلمة المدربين  ٢:١٠

   جامعة المنيا ومنسق البرنامج التدريبى–التربية االستاذ بكلية 

  أميرة عبداهللا. ا:كلمة  ٢:٣٠

  مقرر مناوب الفرع

  ١ ممثلى الفصل  المتدربيناتكلم  ٢:٤٠

  ٢ ممثلى الفصل  المتدربيناتكلم  ٢:٥٠

  تسليم شهادات تقدير لنماذج من المتدربين واإلداريين  ٣:٠٠

  نتاج الفنى للمتدربين ومواهبهمعرض لخبرات واإل  ٣:١٠

  مناقشة مفتوحة وختام  ٤:٠٠ – ٣:٣٠
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 ٢٣

  كلمات االفتتاح
  كلمة مقدمي الحفل

  متدربى البرنامجمن  )أسماء محمود منتصر، محمدسليمان يمن ا(
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ر ما نستهل به ، وخيوبعد رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلمأشرف الخلق سيدنا والصالة والسالم علي 

 .....القرآن الكريم مع الزميل أحمد عبد الكريم مزيون

  أعزائى الشباب

 أعزائى الشباب اخترت أن يكون عنوان كلمتى لكم اليوم . وبنفس الروح نستمر–بروح الفريق بدأنا 

 تاكيدا على اهمية المشاركة فى ظل تلك الفترة التى شهدت حراكا )شارك فى صنع المستقبل(هو 

شهده من قبل وأصبح المجتمع المتقدم هو مجتمع المعرفة، وتعد المشاركة والعمل التطوعى ندا لم جدي

هى أحدى االدوات الرئيسية التى يمكن من خاللها النهوض بالمجتمع ويعد استثمار طاقات الشباب هو 

قتصادى  وتقدمنا اال، عمل له مردوده االيجابى على المجتمع وأن قوة مجتمعنا من قوة شبابنا

واالجتماعى والسياسى يتوقف على مدى قدرتنا على زيادة ثقة الشباب بنفسه وإعطاءه االمل فى 

  .المستقبل

  أيها الشباب 

أنتم قاطرة التحديث ومصر تحتاج اليكم فمدوا لها ايديكم وشاركوا فى صنع المستقبل لنغلق معا الفجوة 

محمد / تعالى وبجهد رئيسنا المخلص السيد الرئيسالرقمية التى بيننا وبين الدول المتقدمة وبعون اهللا

وأول ما نأمل به . حسنى مبارك رئيس الجمهورية وبجهد سيادتكم ياسيادة اللواء نأمل بالمزيد والمزيد

  :ى كلمة من سيادتكم فتفضل سيادتكمأن تسعد أبناءك الخريجين باالستماع ال
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 ٢٤

  

  منيامحافظ الفؤاد سعد الدين  /كلمة السيد اللواء

بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على اشرف المرسلين سيدنا محمد 

  صلى اهللا عليه وسلم تسليما كثيرا

 رجاء عبد الودود مقررة فرع المجلس /سيد كاسب مدير المشروع، السيدة الفاضلة/ الدكتورالسيد 

  أميرة عبداهللا المقرر/االستاذة بكلية التربية، االستاذةعازة سالم / ة، السيدة الفاضلةأالقومى للمر

يسعدنى حضور حفلة تخرج هذه المجموعة والتى انتهت ... ، السادة الحضور ابنائى وبناتىالمناوب

 اول هىمحافظة المنيا أن دنى أيضا ، كما يسع"ارات التفكير واالدارةتنمية مه"من التدريب فى برنامج 

  .ريب على هذا البرنامج بعد محافظة القاهرةمحافظة يتم فيها التد

  

فى المستقبل وليس مجرد حصول على و االنسان يستفيد منه اآلنتدريب يحصل عليه  أىأن كم ذكرأو

تدربت  حينهااالنفتاح على الدول االوربية  حيث ١٩٧٤أهمية التدريب أعود بكم لعام  ولنعلم  .الشهادة

حينها واآلن  من هذا البرنامج التدريبىت قدر كبير من االستفادة  حقق اساليب التدريب الحديثة وقدعلى

وكيفية درس مكيف يحاضر الوالتعامل واالشراف على الموجهين والمدرسين كيفية  على تبدرحيث ت

  .توفير الراحة للطالب

  

ر  وهى ان يعمل كل فرد على تطوير نفسه وتطوير مهاراته فى الكمبيوتمتدربينللوقدم سيادته نصيحة 

، كما اطلب من الشباب ان يعملوا على توسيع مداركهم الذاتىاليوم فى مرحلة التعلم حيث اننا واللغة 

الجيد قاس بمدى معرفته، وقد ابدى سيادته اعجابه بالمتدربين وبهذا المستوى تالفرد اليوم قدرات الن 

بذل الجهد ى الختام ناشد الجميع وف.  بالتدريب وانه تم بالمنيا وذلك النه سوف يزيد ثقافتناتهداوسع لهم

  .بالدنا العظيمهمن أجل 
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 ٢٥

   مدير المشروع سيد كاسب /كلمة الدكتور

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

محافظة المنيا، كما منذ وصلنا إلى  هانجازاتسمعنا عن ذى لالسيد اللواء المحافظ اشكر فى البداية أود 

سالم عضو الفرع ازة ع .د.أأقدم شكرى العميق إلى  ورر الفرعقرجاء عبدالودود م. د.أشكر أأود أن 

أميرة والتى . أأيضا و، لت جهد كبير حتى تتم الدورة والحمد هللا تمتالتى بذومنسق البرنامج التدريبي 

  .لتنسيق السفر إلى المنياها اتصال بت أول من تم كان
  

د تديرها كلية الهندسة جامعة  منحة من مؤسسة فورهو "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"ومشروع 

لمستقبل والمجلس جمعية جيل ا القاهرة، الفيوم، جنوب الوادى،  المنيا،اتالقاهرة بالتعاون مع جامع

لمشروع، وكان أول خروج للمشروع من برسم السياسات العامة لذه المؤسسات تقوم هالقومى للمراة و

تدريب مكثف لطلبة من المخطط أن يعقد  حيث أنه تعتبر هذه الدورة تجريبية ذاهلالمنيا القاهرة إلى 

 احصائيات ادته وقد ذكر سي، مع السيد رئيس الجامعةالتنسيقب العام الدراسىاجازة اخر فى الجامعة 

قد استكمل  ٧٦، و  قد أبدوا الرغبة فى االلتحاق بالدورةمتقدم ١٠٠ حيث هناك عن هذا التدريب

 منهم البرنامج وحصولهم ٥٥اجتياز اتوقع ، ٥٨ة لهم تم قبول شخصيالمقابلة ، وبعد اجراء الاوراقه

 يعمل% ٥٠، وايضا ذكور% ٥٠واناث  %٥٠على شهادة، كما يجدر االشارة إلى ألن هناك نسبة 

 حرص  لناوقد اتضح. العليا هم دراساتيقومون باستكمالمن المتدربين  %٣٣، ال يعمل %٥٠و

  .على المتابعة واالنتظام المنيا يخريج
  

والفرص اإلضـافية التـي     الثانية   تهكما تناولت الكلمة الحديث عن أنشطة المشروع في مرحل        

سيد كاسب المتدربين بهـذا     / يقدمها المشروع لخريجيه من خالل برامجه المتعددة؛ حيث وعد الدكتور         

 ٥ درجـات أو أكثـر مـن إجمـالي          ٤تكون نتيجته   البرنامج أنه سوف يكون هناك مزايا متعددة لمن         

تـدريب  "جات وذلك ألنه سوف يصبح مؤهل لاللتحاق ببرامج المشروع األخـرى مثـل برنـامج                در

تنمية مهـارات التفكيـر     "، كما أنه يمكن لخريج برنامج       "تنمية المهارات القيادية  "برنامج   ، و "المدربين

مـا يقدمـه    هذا باإلضافة إلى      .االلتحاق بمنهج آخر غير الذي تدرب عليه في الدفعة األولى         " واإلدارة

 الخـريجين المشروع لخريجيه من منح حيث يقوم المشروع بدعم الدراسات العليا من خالل مـساعدة               

 بالدراسات العليا، كمـا      الرسمية الراغبين في استكمال دراستهم العليا عن طريق تغطية رسوم التسجيل         

  .خريجيهيقوم المشروع بتحمل رسوم تسجيل براءات االختراع بأكاديمية البحث العلمي ل
  

 لمهمتسو لفقرات المتدربين مويسعدنى استماعه  والسادة الحضوروجه الشكر الى سيادة اللواءأوأخيرا 

  .وسط هذا الحضور الكريمالشهادات 
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 ٢٦

  

  رجاء عبد الودود /ة الدكتورةذتقديم لكلمة االستا
وتتواصل خرى، ة نفرتيتى تولد االفكار مرة امن منية بن خصيب وأرض إخناتون ومع اشراقة الملك

االجيال ومن مقر المجلس القومى للمرأة بالمنيا جئنا لنكمل ما بدأه االجداد فى رسالة حب وتقدير 

للنهوض بأبناء هذا البلد فلتتفضل االستاذة الدكتورة رجاء عبد الودود مقرر فرع المجلس القومى للمراة 

  : بإلقاء كلمتهابالمنيا
 

  محمدأيمن سليمان 
 1Class   

  

  

  

  بالمنيامقرر فرع المجلس القومى للمرأة رجاء عبد الودود . د.أة كلم

الطرق المؤدية  " سيد كاسب مدير مشروع      /االستاذ الدكتور ،  فؤاد سعد الدين محافظ المنيا    / سيادة اللواء 

االخـوة  ، ة بالمنيـا أ اميرة عبد اهللا مقرر مناوب فرع المجلس القومى للمر /االستاذة،  "الى التعليم العالى  

الخوات الدارسين والخريجين بهذه الدورة ارحب بكم بالنيابة عن فرع المجلـس المجلـس القـومى                وا

ر وااللتزام وقد ذكرت    للمراة، وقد لمست فيكم الحرص الدائم على تعلم كل جديد وعلى التفوق والحضو            

تكم وارجو من المتـدربين ان تكونـوا        ارد فعل جميل جدا والفضل هللا وللحضر      ركت فيكم   تأن الدورة   

  .استفدوا من هذه الدورة وتكون بدايه لدورات قادمه ان شاء اهللا
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 ٢٧

  عازة سالم/ة الدكتورة ذتقديم لكلمة االستا
 ولو قلنا أختنا هى، لو قلنا استاذتنا برضه، هى بالحب جمعتنا وبالعلم زودتنا وفى المجلس ،لو قلنا أمنا هى

 هى فكر جديد، وإبداع جديد، وقدرة على التجديد كلمات قليلة نقدم بها االستاذة ،زيهاعرفتنا ازاى نكون 

  برنامج التدريبي  عضو فرع المجلس ومنسق العازة محمد سالم /الدكتورة

  أحمد عبد الكريم مزيون
Class 1 

  

  االستاذ بكلية التربية وعضو فرع المجلس ومنسق المشروع بالفرع عازة سالم .د.كلمة أ

  سم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهللاب

 سيد كاسب مدير المشروع، سيادة / فؤاد سعد الدين محافظ المنيا، سيادة الدكتور/سيادة اللواء

 أميرة عبد اهللا المقرر المناوب، أبنائى /االستاذة الدكتورة رجاء عبد الودود مقرر الفرع، االستاذة

  م اهللا عليكم جميعا ورحمته وبركاتهوبناتى شباب الخريجين سال
  

الحقيقة ان هذا اليوم من االيام السعيدة فى تاريخ فرع المجلس القومى للمراة بالمنيا، ومصدر 

نه تم تخريج أول ألالثانى والسعادة األول هو تشريف سيادة الوزير المحافظ لمقر الفرع ألول مرة، 

لمنيا من الدورة التدريبية لتنمية مهارات التفكير دفعة من شباب الخريجين والخريجات بمحافظة ا

الممول من مؤسسة فورد والمقدم من " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"واإلدارة احد برامج مشروع 

والثالث أن المتدربين والمتدربات قدمت لهم ولهن جرعة معرفية ومهارية ، كلية الهندسة جامعة القاهرة

 ،تطبيقى فى المجال السلوكى والذى ال تغطيه المناهج الدراسية فى الجامعاتمتوازنة بين النظرى وال

  .هذه الجرعة التى يطلبها سوق العمل مما يفتح فرصاً امام شباب الخريجين فى أكثر من مجالو
  

سعادتنا كبيرة بتشريف سيادتكم لمقر الفرع رغم مشاغلكم العديدة فالكل : سيادة اللواء المحافظ 

تحسين هى اول البوادر كانت ات سيادتكم منذ شرفت المنيا باستقبال سيادتك، حيث يشهد بمجهود

رغيف العيش وضبط الحركة المرورية واشاعة روح االلتزام والجدية فى جميع اإلدارات الخدمية الى 

قق جانب مراعاة الجوانب اإلنسانية ألبناء المحافظة ومازالت جهودكم البناءة مستمرة بارك اهللا فيكم وح

سيادة اللواء .  للمحافظة على أيديكم كل تقدم ونجاح والقلوب المخلصة معكم تؤيد على الخير خطاكم

 فؤاد سعد الدين أحب ان اقدم لسيادتكم نبذة عن هذا البرنامج والذى احتوى على المهارات /المحافظ

 إدارة –رات اإلتصال  مها– المحاجة وطرق قياسها – التفكير االبداعى – التحليلىالتفكير : اآلتية

كما تناولت المحاضرات العامة الشباب .  بحثالطرق مناهج و – التخطيط والرقابة –الضغوط 

والمنطقة الصناعية بالمنيا، والشباب وفرص العمل، والشباب وبناء الشخصية، وكيفية كتابة السيرة 

  .الذاتية وعمل المقابلة الشخصية
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 نخبة من االساتذة متخصصون فى المادة العلمية وفى وكل هذه المقررات والموضوعات قدمها

  ) والجامعات الخاصة– قناة السويس – القاهرة –المنيا (التدريب ومن جامعات متنوعة 
  

قد لهم امتحانأما عن طريق اختيار الدارسين فقد عTOFEL  فى اللغة االنجليزية واختبار فى 

ية حيث تقدم ما يقرب من مائة من المتقدمين تم استبعاد المعلومات العامة باالضافة الى المقابلة الشخص

 دارساً ودارسة بعد اجتيازهم االختبارات ٥٨ ممن لم يستكملوا اوراقهم ووقع االختيار على ٢٠حوالى 

 ساعة تدريبية على مدى عشرة ٦٠والمقابلة الشخصية ثم تقسيمهم على فصلين دراسين حيث تلقوا 

دراسية للخريجين ما بين كليات االداب والتربية والفنون الجميلة والخدمة  وقد تنوعت المؤهالت ال،ايام

االلسن والحاسبات االليه والحقوق واالقتصاد  واالجتماعية والدراسات العربية والسياحة والفنادق

والعلوم السياسية واالثار، كما تنوعت مجاالت الدارسين بالنسبة للمجموعة التى تعمل فمنهم فى مجال 

 الم وفى مجال التنمية والجمعيات االهلية وفى مجال االداره فى االدارات الخدميه وفى الجامعةاالع

وفيهم مجموعة كبيرة ال تعمل حتى االن والبعض بالدراسات العليا كما كان . وفى مجال العمل الحر

وقد .  ة اسيوط وجنوب الوادى والقاهرة المنيا ومجموعة أخرى من جامعاتاغلب الخريجين من جامع

  .تفضلتم سيادتكم بتقديم الدعم المعنوي لنا وكذا باالجهزة المطلوبة للتدريب، فشكراً لما قدمتم لنا
  

سيادة اللواء المحافظ أطمئن سيادتكم على مستوى الدارسين  حيث اثنى عليهم جميع االساتذة 

ية فى اكتساب المعرفة المدربين بل انهم أظهروا دهشة لمستوى تفتح ابناءنا وبناتنا ورغبتهم القو

  . والمهارة والستعدادهم للعمل فى شتى المجاالت التى تغذى التنمية وتدفع عجلتها بالمحافظة
  

 .د. فرخندة حسن وكذا أ.د.أفى النهاية نقدم شكرنا المانة المجلس القومى للمراة وعلى راسه 

 سيد كاسب مدير /دكتور ولل،هذه الدورة عقد زينب صفر مستشار امين المجلس التى اتاحت لنا

المشروع الذى خطط هو وفريق العمل لتنفيذ الدوره واعطاها الكثير من جهده ووقته وكفل لها كل 

اميرة وجميع الزميالت بالفرع .أ،  رجاء مقررة الفرع/اسباب النجاح، وشكرى موصول للدكتورة

كان الدينمو المحرك لالجراءات لتعاونهم النجاح الدوره وال انسى شكر طاقم السكرتاريه بالفرع الذى 

وان شاء اهللا تكون هذه الدوره . التنفيذه اليوميه ومتابعة الدارسين والتعاون وكذا العمال وافراد االمن

  .فاتحة خير على الجميع والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

  أميرة عبداهللا. كلمة أ

 اهال بكم  ...الزمالءسيد كاسب، السادة . د، عازة سالم. د.أ ،رجاء عبد الودود. د.أسيادة اللواء 

سيادة المحافظ والحقيقة بشكر الفرصة اعبر عن سعادتى بتشريف  و،ابنائى وبناتى اهال بكم فى المجلس

  . بذل مجهود كبير جدا  وربنا يوفقكم جميعا الذىسيد. الى جمعتنا ود
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  )١( فصل

  )مدحت محمود عبد الرشيد، عزة محمود خيرى(ألقاها 
 

والصالة والسالم على شفيع هذة االمة وسيد الخلق أجمعين صالة وسالما يليقان بمقامه  بسم اهللا الرحمن الرحيم

خاتم المرسلين ومنه سالما طيبا الى كل من تبعه الى يوم الدين ولك علينا ومنا صالة وسالما يارسول اهللا 

 الكريم لقد تعرضنا جميعا الى مفهوم  ايها الحضور ...وسالما على آل بيتك وصحابتك وتابعيك وبعد

 وسعينا اليها جميعا غاية وأستخدمناها وسيلة ولكن أقف أمامكم االن –الديمقراطية تحليال وعرضا وتفصيال 

وليس بما هو مرغوب فأفضل طريق لفهم ، فخورا وسعيدا بإختبارها عمليا، والتحدث باسم زمالئى بما نرغب

يروى ان سيدنا عمر كان يطوف   .لتقدير والعرفان لمن أتاحوا لنا هذه الفرصةكل اوالديمقراطية هو ممارستها 

على بيوت المسلمين فى المدينة فيقول لهم ألكم حاجة فاقضيها؟؟ واضعا منهجا للقيادة بكل اشكالها متبعا كتاب 

  .اهللا ونهج رسوله الكريم فرحم اهللا عمر ومن سار على نهج عمر

 لكل سعدنا بك وبرؤيتك متفقدا ومتابعا؛ دين محافظ المنيا أهال بك بين أبناءك فى المنيا فؤاد سعد ال/السيد اللواء

  ...ما يحقق مصلحة أبناء المنيا

 مهما وأنت ،ا فعلنا لن نوفىهمفنحن م هل أنت راضية عنا؟.  الى أمى وكل أم فى المنيا هل وفينا ما علينا

أن تسعى جاهدة الى دفع أبنائها الى كل الخير أمال منها ليس جديدا على كل أم وأى أم .  فعلنا سوف ترضى

 عازة .د.أ،  رجاء عبد الودود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا.د.أ  .أن تثمر النبته نباتا طيبا نافعا

كل الشكر والتقدير على ما وجدنا ، أميرة عبد اهللا المقرر المناوب للفرع .أ، محمد سالم عضو فرع المجلس

  . حب ورعايةمن

حقا منك يارسول اهللا وسيبقى حقا الى . من رسول اهللا الكريم الى كل من فى االرض خير الناس انفعهم للناسو

سيد كاسب مدير مشروع الطرق المؤدية الى التعليم / كتوردوكل الشكر للان يرث اهللا االرض علم ينتفع به، 

  عالى العالى، وأسرة مشروع الطرق المؤدية الى التعليم ال

جزاك اهللا خيرا فقد أجزل له : الى زمالئى من صنع فيكم معروفا فكافئوه فان لم تستطيعوا مكافاته فقولوا له

 فجزاكم اهللا عنا خيرا              .العطاء

  الفصول التدريبيةوكلمات ممثل
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  )٢( فصل

  )اسماعيل ، أحمد فاروق علىريم طلعت(ألقاها 
  

 وصالة وسالما ،لعلم سبيلاوسهل لعباده ، أبدا كتابه باقر بسم اهللا العلى الكبير، وله الحمد حمدا كثير،

  وعن الوحى ينطق باالقوال وسديد االفعال،، على رسوله فريد الخصال

  ما بعدا

تواجه عمليات توكيد الذات الشخصية واالجتماعية للشباب المصرى تحديات جمه فى ظل متغيرات 

 عسير يحتاج فيه لكل من اًمراقليميه ودوليه حارة تجعل من محاوالت صموده بمفرده فى ظل ما يلقيه ا

  .قوى على التغلب على تلك الصعوباتيسانده حتى ي

واالن امر الشباب هو امر االمه فان العديد من المحاوالت تسعى لبناء شخصية وبلورته كيانه ومن هذه 

 الذى يسعى بصدق نحو تأهيلنا وتغير شخصيتنا" الطرق المؤدية الى التعليم العالى"المحاوالت مشروع 

وتميز ورقى   وجدنا خير العون وصدق العملالسابقةنحو ما يفيدنا وينفع امتنا فعلى مدار االيام العشر 

االداء من عدد من االساتذه الكرام والتى لمست كلماتهم فى داخلنا أشياء خفيه يصعب أن يحتويها حبر 

  .القلم

اء الواقع التى كانت مجدبة ان محتوى هذه الدورة كان بمثابة الماء الذى وجده الظمأن فى صحر

جم االستفاده جاد من حالمنظر ولم تغير منظور الناظر نبت االمل فى تلك الجدب وال ينكر منصف أن 

 ودام بينهم الود حتى صار فراقهم الشباب تبادلوا المعارف والخبراترة يتواجد بضع وخمسين من خ

   .ألم

من لم يحالفه  حل على هذه الدورةونأمل ان يهدف أسمى،  هذه الدورة خطوة نحو وتعلمنا أن تكون

الذين و اهم فى تخطيط وتنفيذ هذه الدورةسن مكل شكر نوختاما   .الحظ فى الحصول على هذه الدورة

  .نكن لهم التقدير واالحترام
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  : تسليم شهادات تقدير لنماذج من المتدربين واإلداريينفقرة 

 بعض المتدربينتكريم  •
  ١بفصل ق المتدربين كافة أعضاء فري -١

 ٢بفصل كافة أعضاء فريق المتدربين  -٢

 منسق الفصل األول   ١ فصلمدحت محمود عبدالرشيد  -٣

 الثانىمنسق الفصل      ٢فصل محمد محمود طه  -٤

  بعمل أفضل تلخيص للمحاضرة العامة األولىهااميق عن    ١فصل  عزة محمود خيرى -٥

 الثانية للمحاضرة العامة بعمل أفضل تلخيص هاميق عن     ١فصل محمد أنور كامل  -٦

 الثالثةبعمل أفضل تلخيص للمحاضرة العامة  هاميق عن   ١  فصلخالد عمر عبدالعزيز -٧

 الرابعةبعمل أفضل تلخيص للمحاضرة العامة  هاميق عن    ٢فصل ايمن سليمان محمد  -٨

 شكل جيد بزينب صفر. د.أالتقرير الذى طلبته  عن كتابة    ١فصل  وهبة ايكل رزق اهللام -٩

  أثناء التدريبفعالةال مشاركهال عن     ١فصل  ا جمال مهدىدالي -١٠

 صيةجيد فى المقابلة الشخال االداء عن    ١ فصلهمة مصطفى عمر  -١١

 ل و الفصات كلمأثناء إلقاء االداءعن       ٢فصل  ريم طلعت -١٢
 

 :المجلس القومي للمرأةفرع  بالبرنامج التدريبيمنسقي من تكريم شخصيات  •
 مروة حمدى. أ -١

  مودعزمى مح. أ -٢
  

   لألساتذة الحضورخطابات شكر ومجموعة كتب المشروعتسليم 
 خطابـات   قاموا برعاية الدورة حتى تم تنفيذها بنجـاح       الذين   األساتذةتسليم  سيد كاسب ب  . قام مدير المشروع د   

  : وهمشكر ومجموعة كتب المشروع

 يندفؤاد سعد ال/ السيد اللواء •

 زة سالمعا. د.أ •

      

فقرات الحفل
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  المعرض
  

فنيـة   هذه الدفعة من أعمال أدبية و الذي يضم إبداعات خريجي Pathwaysفي معرضجولة تم عمل 

  .لمشروعمطبوعات ا تم عرضكما ويدوية، 

  

  

   الفنيةاتالفقر

 بتنظيم الفقرات الفنية وتناولت هذه الفقرة قصائد، وزجـل، ومـسابقات            هذه الدفعة ي  قام متدرب 

  ).مرفق نماذج لبعضها(
  

  سيد كاسب مدير المشروع . متدربين مع دللط صورة جماعية وفى نهاية الحفل تم التقا
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   ةاهربالقخرج تال حفل تسليم شهادات -٤

  
يوم  لمجلس القومى للمرأةالمقر الرئيسى للمتدربين بهذه الدفعة ب تخرج لالمشروع بتنظيم حفلقام 

ين من المنيا إلى المشروع بتنسيق نقل المتدربإدارة  تقاملذا  ٢٠٠٦ أبريل ١٣الخميس الموافق 

  :لفالحهذا  حضرو .  القاهرة وعودتهم
  

   أمين عام المجلسفرخندة حسن. د.أ •

  المستشار الفنى لألمين العام بالمجلس زينب صفر. د.أ •

   مدير المشروعسيد كاسب. د •

 األولى بالدفعة ١٠،١١ومدربى فصلى الدفعة هذه مدربى  •

 هذه الدفعةخريجى  •

 الذين تم تدريبهم بالتعاون بين المشروع والمجلس لدفعة األولىالمتميزين وبعض المتدربين من ا •

 فريق مركز تنمية مهارات المرأة •

 فريق إدارة المشروع •

 )الجمهورية، ونهضة مصر(من جريدتى  برنامج صباح الخير يا مصر وبعض الصحفين  منفريق •
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   الطرق المؤدية إلى التعليم العالىمشروع

  

  لدفعة األولى بمحافظة المنيالحفل تسليم شهادات التخرج 

  "تنمية مهارات التفكير واإلدارة"من برنامج 

  ) متدرب من كافة الكليات بمحافظة المنيا٥٥ -  فصل تدريبى ٢(

  

  من الحادية عشر صباحا وحتى الواحدة ظهرا   ٢٠٠٦أبريل  ١٣ الخميس

  مقر فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا: مكان التدريب

  بالقاهرة  بمقر المجلس القومى للمرأةعة المؤتمراتقا:  الحفلمكان

  

  الفقرة  الوقت

  للمرأة  أمين عام المجلس القومى  فرخندة حسن/ األستاذة الدكتورةكلمة   ١١:٠٠

 المستشار الفنى لألمين العام بالمجلس القومى للمرأة    زينب صفر / األستاذة الدكتورةكلمة   ١١:٣٠

       مدير المشروع        اسبسيد ك /الدكتوركلمة   ١١:٣٥

  لمدربين واإلداريين او المتميزين لخريجينل تقديرتسليم شهادات   ١١:٤٠

  وصور جماعيةاستراحة   ١١:٥٥

  )أسامة قناوى.  م–عبدالرزاق عرفان . د(  المدربيناتكلم  ١٢:١٥

١٢:٢٥  
                فريق المشروع

  وع                 مدير المشر آاسبسيد . د

  لدفعةلمتدربين باكافة ا التخرج لتسليم شهادات  ١٢:٣٥

  مناقشة مفتوحة  ١٢:٥٠

  الختام وصور جماعية  ١:٠٠

  



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٣٥

  ات االفتتاحكلم

  

  فرخندة حسن. د.أة كلم

  

واتوجه ، مرة بالمحافظاتول ألوها المجلس القومى أبهذه التجربة التى بد ىعن سعادت أود أن أعبر

 سيد .بالشكر الى دمحسن المهدى، كما أتقدم . د.أرة وكلية الهندسة وبالشكر لكال من جامعة القاه

اهداف ومن الجدير بالذكر أن من من خالل إدارة هذا البرنامج، كاسب على التعاون الذى قدمه 

وذلك للنهوض بالمجتمع واالسرة  المختلفة المجلس القومى للمرأة التنسيق والتعاون بين جهات الدولة

والصحى،  ىالتعليموالثقافي و واالجتماعي االقتصادي اها بمستوقاءرتواال بالمرأة لنهوضيتركز فى ا

رتقاء محاولة لالو اءعباال ل األسرة من خالل توزيعداخ االبو االمدور بين وذلك لتحقيق التوازن 

يد رئيس سسوزان مبارك قرينة ال/ السيدةلخطة التى وضعتها ل ا تنفيذًجاءته الجهود وهذ، باالسرة

  .القومى للمرأة  المجلسورئيسةلجمهورية ا

  

تفاع بالمستوى واالرلتفكير للمرأة التى تهدف إلى تنمية مهارات انشطة نا اليوم هو جزء من األفالتحاو

من إعالة نفسها واسرتها بعد اصة ولألسرة على وجه العموم وحتى تتمكن المرأة خلمرأة االقتصادى ل

 هاواجباتب بقيام المرأةوذلك مع االحتفاظ  ،ةخواالوأبن اال أو زوجل على ا عالة سنواتتشاعأن 

المعلومات الذى تكنولوجيا وفى ظل نظام  . جيل قادر على العطاء توليد بهدف وتربية االطفال المنزلية

 يفوتها عصر لنعصر البخار فكبير فإن لم يكن لها مشاركة فى نعيشه حاليا أصبح المجال أمام المرأة 

  . هذا يناسب قدرتها نألالكمبيوتر 

  

 الجامعات فى بةستهدف طليو، "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"يأتى ضمن مشروع وهذا البرنامج 

ومشروع  يعد وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، حتى ندفعهم إليجاد فرص عمل  الثالثة أو الرابعة السنة

 قدراتهم كبيرة،  أناثقين منرعة من الفكر وجنستطيع أن نقدم لشبابنا وبناتنا حيث  التطورخطوة نحو 

  .منى لهم مزيد من النجاح والتوفيقتون
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 ٣٦

  زينب صفر. د.أة كلم

مساعدته لنا فى عقد  سيد كاسب على /دكتور أتقدم بالشكر للاكمفرخندة، / للدكتورةشكر قدم الأدو أن أ

  . وخريجى المشروعوالمتدربين الساتذةللسادة ابالشكر أيضا واتوجه ، هذا البرنامج بمحافظة المنيا

  

  سيد كاسب. دة كلم

فى لجنة تسيير المشروع فى مرحلته  حيث ساهم المجلس فرخندة حسن/ لدكتورةى إلى اقدم شكرأ

منسق المشروع وعضو المجلس محسن المهدى سعيد . د.األولى وعزز من هذه المساهمة وجود أ

مع المجلس التعاون أثمر  المرحلة الثانية سيير المشروع، وفىضمن لجنة تهدى رشاد . د.وكذلك أ

وذلك بمشاركة  "تنمية مهارات التفكير واالدارة"برنامج فى الدفعتين  متدرب فى ١٠٥ريج على تخ

  .مجلسل لمركز تنمية مهارات المرأة باالمستشار الفنىزينب صفر . د.وجهد أ

  

وبة لملئ الفجوة بين مستوى إلى تدريب الطلبة والخريجين على المهارات المطلالمشروع هدف وي

الخريج ومتطلبات سوق العمل ولدفعهم إلى االتجاه نحو اقامة مشروعات صغيرة أو استكمال الدراسات 

  .العليا
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 ٣٧

  تسليم شهادات تقدير للخريجين المتميزين والمدربين واإلداريين

  

سادة المدربين كما سلم إليهم حسن بتسليم شهادات تقدير من المجلس القومى للمرأة للفرخندة . د.قامت أ

  .إليهم وكتب المشروعسيد كاسب شهادات شكر . د

  :ني المكومالسادة المدربينأسماء 

  عبدالرزاق عرفان. د -١

 اسامة قناوى. م -٢

  جابرعز الدين. أ -٣

 أحمد جمال. أ  -٤

 محمد لطفى. أ -٥

 محمد هاشم. أ -٦

 محمد الريدى. د -٧

  

  :السادة اإلداريين

  حنان أحمد حفظى. أ -١

  ابراهيمبدالفتاحنوران ع. أ -٢

  خالد عزت عبدالسالم. أ -٣

  

  :خريجى البرنامج المتميزين

 )GPAأعلى ( بالقاهرة  الدفعة األولى ١٠فصل     شهاب الدين احمد عبدالحميد -١

 )GPAأعلى (  بالقاهرة  الدفعة األولى١١فصل       هدى طلعت عباس -٢

 )GPAأعلى (بالمنيا  األولى الدفعة ١فصل       داليا جمال مهدى -٣

 )GPAأعلى ( بالمنيااألولى  الدفعة ٢فصل        أسامة محمدشيماء  -٤

صاحبة فكرة هذا ( بالمنيااألولى  الدفعة ٢فصل       منى محمود شحاته -٥

 )الحفل
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 ٣٨

  

   المدربينةكلم

  عبدالرزاق عرفان. د

 من خالل المجلس القومى للمرأة وكلية الهندسة جامعة القاهرة اقوم بالتدريبكان لي اكبر الشرف ان 

ان شاء نا وساهمنا شاركقد الزمالء االفاضل وأرجو أن أكون مع  ،Pathwaysمشروع  هنا فى الممثلة

   .بيننا واهللا الموفقتواصل وأتمنى أن يستمر ال.   هؤالء الشباباهللا فى صنع مستقبل
  

  اسامة قناوى. م

 واب م عظيمة هى امى وزوج لسيدة فاضلة هى زوجتىنا ابن ألفأمختلف أود أن أعرف نفسى بشكل 

وهى  جدا هامةيبحث قضية " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"مشروع  و.  نتىابلبنت جميلة هى 

سيقوم بالتدريب فى هذا تم اختيارى ضمن من حينما وقد سعدت غاية السعادة ، )رأةمقضية تنمية ال

التدريب الذى سأقوم اسلوب   كيف سيكونكنت افكر إلى المنيا انا فى القطارالبرنامج بالمنيا، وأذكر و

 حاز على اعجاب العديد من ممافكر عالى تتبناه المرأة فى الصعيد ولكنى وجدت هناك  به هناك،

الشباب بالنظر الى المستقبل واالستعانة باهللا لمواجهة الصعاب واالستمرار لكم أيها نصح أو. المدربين

  .م بالتوفيقئى لكودعا
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 ٣٩

   المشروعفريق
  

بالمفهوم الشامل وهو يتكون من الخريجين والمدربين  المشروع سب عن فريقسيد كا. تحدث د

لخريجيه من برامج أخرى يمكنهم االلتحاق بها ومنح الدراسات فرص متاحة واالداريين لذا فهناك 

العليا لكافة خريجيه فى الجامعات الحكومية ومنح تسجيل براءات االختراع والعمل فى المشروع 

وتقدم بالشكر للسادة المدربين الذين ساهموا بجهد وافر أدى إلى نجاح العملية .  ددةببعض المهام المح

التدريبية بالبرنامج، وعبر عن شعوره بالسعادة بسب التعاون الذى تم بين المشروع وبين المجلس 

 من القومى للمرأة الذى يتمتع بإنتشار داخل محافظات مصر، وأكد أن المدربين الذين تم التعاقد معهم

ومما يذكر أن التقييم .  خالل مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس أصبحوا جزء من فريق المشروع

واوضح انه سوف يتم .  الذى قدمه المتدربون تم إرساله للسادة المدربين حتى يتحقق التطوير فى األداء

  . باب المناقشة مع خريجى البرنامجتسليم الشهادات ثم يتم فتح
  

  ات التخرجتسليم شهاد
  

تنمية مهارات التفكير  "التدريبيالتخرج من البرنامج  شهاداتالمتدربين بهذه الدفعة كافة تسليم تم 

 فريق اإلدارة بالمشروع تضم  التىجماعيةالصور بعض المناقشة مفتوحة ثم ب الحفل واختتم، "واإلدارة

  .المتدربين والمدربين وكافة الحضورو
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 ٤٠

  ر المتدربين تحليل جانب من تقري-٥

  

مارات تاسلكافة عناصر المنظومة التدريبية ولذا يتم توزيع نظام تقييم ومتابعة يقوم المشروع بتطبيق 

ويكلف ، لتقييم العملية التدريبية ككلومراقبين خارجين والمدربين واإلدراة تقييم على المتدربين 

تم فى هذا الجزء من التقرير  ،تدريبيمه فى نهاية البرنامج الويقدتقرير نهائى المتدرب كذلك بعمل 

  : كانت كالتالى وجودة فى التقرير النهائىو بعض العناصر المآراء المتدربين فىتحليل 

  

 :تعليقات على البرنامج التدريبي •
  

  النسبة  التكرار  التعليق

 ٦٤,٦  ٤٢  شكر فى البرنامج التدريبي الذى عمل على خلق عقول متفتحة

 ١٦,٩  ١١  مج التدريبيطلب زيادة فترة البرنا

 ٧,٧  ٥  طلب عمل دورات مكملة لهذا البرنامج، وتعميم البرنامج فى كل الجامعات

 ٤,٦  ٤  أن تكون كتب المشروع باللغة العربية

 ٦,٢  ٣  التعمق فى المواد التريبية وعمل اختبار فى نهاية البرنامج

  ١٠٠  ٦٥  اإلجمالى

  

 الخطط المهنية للمتدربين •
  

  النسبة  رالتكرا  التعليق

  ٤٣,٣  ٢٦  الحصول على فرصة عمل مناسبة أو إقامة مشروع صغير

العمل على تحسين المهارات اإليجابية فى التدريس والتدريب والمساعدة فى محو 

  األمية
١٥  

٢٥  

  ١٨,٣  ١١  نشر فكرة هذا البرنامج التدريبي وتطبيق ما تم التدريب عليه

  ٦,٧  ٤  ت فى هذا المجالالتعمق فى دراسة الكمبيوتر واكتساب خبرا

تطوير التعليم أو أحد األحزاب السياسية لزيادة المعرفة والعمل فى لااللتحاق بهئية 

  هيئات المعونات األجنبية لخدمة المجتمع
٣  

٥  

  ١,٧  ١  التقدم فى المجال الرياضى

  ١٠٠  ٦٠  اإلجمالى
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 ٤١

  

  الخطط األكاديمية للمتدربين •
  

  النسبة  التكرار  التعليق

  ٦٨,٧  ٥٧   الدراسات العليااستكمال

  ٢٢,٩  ١٩   أخرىالحصول على دورات تدريبية

  ٣,٦  ٣  دراسة إدارة األعمال والتسويق

  ٢,٤  ٢  السفر للخارج الستكمال الدراسات

  ١,٢  ١  ابتكار أفكار غير تقليدية تفيد على المستوى الشخصى والعام

  ١,٢  ١  إجراء بحث إجتماعى يخدم المرأة وينمى وضعها الحالى

  ١٠٠  ٨٣  اإلجمالى

  

 امنيات للمجتمع المصرى •
  

  النسبة  التكرار  التعليق

  ٥٤,٧  ٤١  التسلح بالعلم لإلرتقاء بالمجتمع

  ٢٠  ١٥  التغيير الجذرى واإليجابى للمعتقدات واألفكارالخاطئة والتخلص من قضية األمية

  ١٧,٣  ١٣  اإلرتقاء بمستوى المعيشة عن طريق التخلص من مشكالت المجتمع

  ٤  ٣  الهتمام بالكفاءات وتقديم برامج دراسية بالتعاون مع جامعات أجنبيةا

تحسين صورة مصر لدى الغرب من خالل االعالم والتزام القيادة السياسية 

  والحكومة بالبرنامج االنتخابى 
٤  ٣  

  ١٠٠  ٧٥  اإلجمالى
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 ٤٢

   معلومات عن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنيا-٦
  

من تسعة إلى ثمانية عشر عضوا، من بين فرع المجلس في كل محافظة يتكون  للهناك أفرع

يصدر بتشكيله قرار من ، الشخصيات العامة ذوى الخبرة في شئون المرآة من المقيمين بالمحافظة

األمين العام بعد موافقة رئيس المجلس، وذلك لمدة سنتين يجوز تجديدها ويكون لكل فرع أمانة فنية 

  .رر الفرعيشرف عليها مق
  

  :اختصاصات فرع المجلس القومى للمرأة

متابعة : عدة اختصاصات منهايختص فرع المجلس القومى للمراة بالمنيا فى ضوء القرار الجمهورى ب

اقتراح السياسات واالساليب المالئمة الدماج ، وتقييم سياسة التنمية فى المحافظة فيما يخص المرأة

التعرف على المشكالت والمعوقات التى تواجه المرأة فى بالمحافظة، راة فى برنامج التنمية جهود الم

مة المتعلقة بالمرأة فى جمع المعلومات والبيانات السليتراح االليات المالئمة لمواجهتها، واق المحافظة،

عقد الندوات والدورات وحلقات النقاش فى الموضوعات التى تخص المرأة بصفة عامة وما المحافظة، 

 القومى المركزى للمرأة دراسة ما يحول إليه من أمانة المجلسخاصة، جتمع المحافظة بصفة يتعلق بم

  .رفع تقارير شهرية الى االمانة العامةبالقاهرة، 
  

  :انجازات فرع المجلس القومى للمراةبعض 

للنساء الفقيرات والمعيالت السر فى جميع قرى  بطاقة رقم القومى ١٠٨٣٧٧استخراج عدد  - 

ديوان عام محافظة  وزارة التنمية المحلية، ة بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة،المحافظ

استخراج مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، وبعض  مديرية الشئون االجتماعية بالمنيا، المنيا،

  . بطاقة انتخابية لالناث فى قرى المحافظة٣٦٠٠٠

ت السر فى بعض قرى محافظة المنيا بدعم من المجلس قرض على النساء المعيال ٥٦٨توزيع عدد  - 

  .القومى للمرأة

فصال لمحو امية االناث فى قرى المحافظة بالتنسيق مع نوادى المراة بوزارة  ١٥٠ افتتاح عدد - 

  .لمحو االمية وتعليم الكباروالهيئة العامة  الصحة والسكان،

  .لسياسية للمراة فى مراكز وقرى المحافظةندوة فى مجال المشاركة ا ٢٠ قيام الفرع بتنظيم عدد - 
  

الدفعة من برنامج هذه وكانت هذه هى المرة األولى لتفعيل نشاط الفرع فى جانب التدريب؛ حيث تعتبر 

 .هااألولى للفرع فى استضافة دورة تدريبية وتنسيق سيرالتجربة هى " تنمية مهارات التفكير واإلدارة"

 الدعاية فى مجالحيث قام أعضاء الفرع بمجهود  لهذه الدورة،د فعال فى االعداوكان للفرع نشاط 

وعمل والتوعية بالمشروع وجذب متدربين، كما قام المشروع بمجهود فى عملية استقبال المتدربين 

  .اجراءات القبول لهم واالختبارات
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 ٤٣

  عةالدفهذه التغطية اإلعالمية أثناء انعقاد  -٧
  

  التليفزيون: أوالً

 الضيوف المناسبة/الموضوع تاريخ التسجيل/جالبرنام القناة

 القناة -١

  السابعة

حول يوم الحياة  زهرة

المرأة المصرية وتاريخ 

  المرأة على مر العصور

  ٢٠٠٦ مارس ١٣يوم 

الدفعة األولى بافتتاح التدريب 

تنمية "من برنامج  بمحافظة المنيا

والذى " مهارات التفكير واإلدارة

مى عقد بمقر فرع المجلس القو

  للمرأة بمحافظة المنيا

  المستشار الفنى زينب صفر. د.أ

  ةلمركز تنمية مهارات المرأ

  مقرر رجاء عبدالودود. د.أ

  فرع المجلس بمحافظة المنيا

  عضو فرع عازة سالم. د.أ

  المجلس بمحافظة المنيا

 القناة -٢

  السابعة

  على الهواء مباشرة 

  ٢٠٠٦ مارس ١٤يوم 

حافظة الدفعة األولى بمتدريب 

تنمية مهارات "من برنامج  المنيا

  " التفكير واإلدارة

     عضو فرع عازة سالم. د.أ

  المجلس بمحافظة المنيا

 القناة -٣

  السابعة
  هذه الدفعةحفل ختام التدريب ل  ٢٠٠٦ مارس ٢٣يوم 

تم تسجيل كلمات السادة األساتذة 

  الحضور والمتدربين

  األولى القناة -٤

ساعة النشرة اإلخبارية لل

 أبريل ١٣  يومالسادسة

٢٠٠٦  

حفل تسليم شهادت التخرج 

  للمتدربين بهذه الدفعة بالقاهرة

األمين العام   فرخندة حسن. د.أ

  للمجلس القومى للمرأة

 المستشار الفنى  زينب صفر. د.أ

  لمركز تنمية مهارات المرأة

    مدير المشروعكاسب سيد .د

  األولى القناة -٥
  صباح الخير يا مصر

  ٢٠٠٦ أبريل ١٣م يو

حفل تسليم شهادت التخرج 

  للمتدربين بهذه الدفعة بالقاهرة

     المستشار زينب صفر. د.أ

الفنى لمركز تنمية مهارات 

  المرأة

    مدير المشروعكاسب سيد .د

  بعض المتدربات بهذه الدفعة

  مدير مركز سعيد شريفة .أ

  تنمية مهارات المرأة



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٤٤

  

  اإلذاعة: اًيناث
  

 لموضوعا البرنامج
تاريخ 

 التسجيل/اإلذاعة
 الضيوف

  راديو-١

 شمال الصعيد

 من الدفعة األولى بمحافظة المنياالتدريب 

" تنمية مهارات التفكير واالدارة"برنامج 

بمقر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة 

 المنيا

٢٠٠٦ مارس ١٦

 االستاذة عازة سالم. د.أ

 جامعة –بكلية التربية 

لبرنامج المنيا و منسق ا

 التدريبي

  راديو-٢

  شمال الصعيد

لدفعة من برنامج هذه احفل ختام التدريب ل

  "تنمية مهارات التفكير واالدارة"
  ٢٠٠٦ مارس ٢٣

كلمات السادة األساتذة 

  الحضور والمتدربين

  

  صحفال: الثًثا

  

 الموضوع التاريخ ةلجمال

 ٢٠٠٦ أبريل ٢٣ نصف الدنيا مجلة -١

حفل تسليم شهادات 

تخرج للمتدربين بهذه ال

 الدفعة

 عن تأهيل متدربى خبر  ٢٠٠٦ مارس ١٧  المساء جريدة -٢

  البرنامج لسوق العمل

عن تخرج المتدربين بهذه   ٢٠٠٦أبريل ١٦  المساء جريدة - ٤١

  الدفعة

  

  

  

  

  



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٤٥

  

  
  

  
  



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٤٦

  
  ٢٠٠٦ مارس ١٧الجمعة 

  

  ٧ صفحة

  

٤٠



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٤٧

  
  ٢٠٠٦أبريل ١٦األحد 

  

  ٧ صفحة

  

٤١



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٤٨

  

  

  

  

  

  مرفقات

  األعمال األدبيةبعض 

  لمتدربين بهذه الدفعةل



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٤٩

  رسائل

  

  ا                  رسالة حب أرسله                        غلى أحباء الى قلبى               أل

        أرجو من اهللا تقبلها                                           رسالة قرب من أخ          

  .  الكبيرة تمسكوا بالتفاؤل دائمارسالة الى كل هذه القلوب

  

  .رسالة الى كل هذه الهمم العاليه تخلوا عن التشاؤم دائما

  

  .رسالة الى كل الوجوه الباسمه تمسكوا باالبتسامه دائما

  

  رسالة الى كل الحضور

  تمسكوا بالتفاؤل وتخلوا عن التشاؤم

  تمسكوا باالبتسامه وتخلوا عن الحزن

  

  

  
  سويسى رمضان

Class 1 



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٥٠

  
  ونقول لكل من خاصم االمل ورفض النجاح والعمل

  واستعمل الشماعة والدوالب وعلق عليها االخطاء

  ده مش طريقنا وال طريقك" فشل"وشماعة " سأي"شماعة 

   االمل– التفاؤل – العمل –لكن طريقنا هو العلم 

  

  "االمل"فحلمنا نهار ونهارنا عمل          فى إيدنا االختيار وهو 

   فى نفوسنا االمل               وفهمنا قيمة العملكل من زرع

  "فشل" ورسم خطوتنا على الطريق         وحذف من قموسنا كلمة

  "حى على الفالح"من كان لنا شمعة فى طريق النجاح  وزرع جوانا 

  

  العمل:إذا قلت التحدى هنقول 

  االمل :إذا قلت الشجاعة هنقول

  بنجاحنا وبأملناهنبقى  وهنبقى  بإيماننا  بعملنا  

  

  

  
  عزة محمود خيرى

Class 1 
  



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٥١

  
  حاجة

  

  اتعلم كل حاجة واعرف حاجة عن أى حاجة

  لو معرفتش النهارده أكيد هتعرف بكره بس حاول اكيد فى حاجة

  بالش تتردد ومش هتخسر اى حاجة. دوس على الخجل. اكسر الخوف

  جةاومفيش مستحيل مفيش فشل ولو حصل انك فشلت أكيد أستفدت ح

  تكلم علشان تتعلم حاجةح اتكلم غلط ص تحس أنك عايز تتكلم االم

  نت معاك عقل قادر تعمل بيه حاجةاأنت مش أقل من حد ومفيش حد أحسن منك 

  خفش من حاجةاالناجح نجح ليه؟ مش علشان ليه حد لكن علشان م

  المخترع أخترع ليه؟ علشان الناس كلها كانت فى حاجة

  ن أى حاجةاجة عإتعلم كل حاجة أعرف ح

  

  

  
  أسامة محمد كاشف

Class 2 



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٥٢

  

  

  

  

  
  نشوى عبد القوى

Class 2 

  ناتىلم أوتنطق به فى ساعات األ   ذاتىأحبك حب يمأل

  رة رفيقستعودت دوما عليك فى الم  اتىفرضاك على اسمى غاي

  بسالح االيمانفيامن منحتنى الحياة وزودتنى   فما أصبحت اشعر أبدا بضيق

  امة محمد على ما يرام   جعل دوما حال ا

   الكمالدادة لم تصل لحبع  رحمتك وعدل ميزانك فة نا بصوتقبل م

  نجاهد باغين رضاؤك ومعبرا عن ذاتك ولكن   وكيف تصل والكمال صفاتك



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٥٣

  
  فى كل مكان يفطة واعالن

  بتنادى على الشبات والشبان

  تعالوا االنPathwaysعلى 

  نا الى ورانا وادينا جينابيس

  المنا وامنيناشايلين أح

  جسر الحب سوا عدينا فوق

  دورات أبحاث شغل على كبير

  موضوع دورتنا بجد خطير

  وكتبنا فيه يجى ميت تقرير

  لنهاية سعيده كلنا بنسير

   احنا بدأناسيد/دمع 

   قبلتناعازة/د

 تخططنا تمام وأسامةط سالم  للضغأحمدمع  وبأحلى مقابلة استمتعنا وبأغلى دكاترة اتشرفنا

  فن المجادلة ده فن جديد هيفيد فى حياتنا ده أمر أكيد  احلى كالمعازة/د بحث وارقام لرازقعبدا/د

   عمر مديدلمحمد لطفى خلى دكتورنا يارب سعيد

  وبسرعة فاتت دورتنا واحنا احتمال نعمل ثورة ونطالب فيها بتكرارها علشان نستمتع بمدارها

  

  

  عبد القوىنشوى  /قراءة            اسماعيل أحمد فاروق/ كتابة

        Class 2          



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٥٤

  وجوهكم أقنعة بالغة المرونة

  طالءها حصافة وقعرها رعونة

  صفق ابليس لها مندهشا

  وقال انى راحال ،وباعكم فنونه

  ما عاد لى دورا هنا

  دورى أنا أنتم ستلعبونه

  ودارت االيام على اوجه

  تخبى من تحت رعونه

  النه لو نام العدو بينكم رحتم تقرعونه

   تجرون ألف قرعهلكنكم

  لمن ينام دونه

  وغاية الخشونة ان تندبوا

  قم ياصالح الدين قم

  حتى اشتكى قبره من حوله العفونه

  دع صالح الدين فى قبره

  واحترموا سكونه

 النه لو قام بينكم حيا ستقتلونه
 
  

 
 

   )عن الشاعر أحمد مطر( اسماعيلأحمد فاروق 
Class 2



     بمحافظة المنياولى الدفعة األ–تنمية مهارات التفكير واإلدارة 

 

 ٥٥

  شكر وعتاب وزجل

  
 يحنو عليك ويهون عليك لكن االجمل أن تجد من يدفعك لالمام ويرشدك ويوجهك الى جميل ان تجد من

الطريق الصحيح ويكسبك المهارات والخبرات التى تكون بها قادر على خوض المعركة الحياتيه دون 

االستسالم أو االحساس باليأس وأن تكون قادرعلى مواجهة وتحمل الصدمات واالستفادة منها وجعلها دعامة 

تقويك وترفعك لالمام، وهذا ما تعلمناه منكم، فشكرا لمجموعة العمل والسادة المنظمين كما أبعث بشكر خاص 

للسادة المدربين ورؤساء المشروع وكل القائمين على دفع الشباب لالمام وتوجيههم التوجيه الصحيح للعمل 

المحيطة، شكر خاص للمجلس القومى المستمر والدراسة المستمرة من أجل النجاح وعدم االستسالم للظروف 

سوزان مبارك راعية / فاضلةللمرأه الذى تبنى هذه الدورة وإحتضنها وعمل على نجاحها وعلى رأسه السيده ال

شكر خاص .  الم على الجهود المبذوله العظيمهشكر خاص للدكتورة رجاء والدكتورة عازة س.  الشباب

  .المشروع بمحافظة المنيالتنفيذ هذا PHE سيد كاسب واسرة / للدكتور

  

زينب صفرعلى كلماتها فى افتتاح الدورة بانهم واجهوا تحديات كبيرة من أحل / كما أوجه عتاب للدكتوره

الخروج لالقاليم وعمل الدورة فى الصعيد واقول لهم السنا مثل شباب محافظات القاهرة والجيزة واالسكندرية 

 أقل منهم ثقافة ووعى وعلم ألسنا أكثر – واذا كنا على سبيل الفرض الذين ينالون كل االهتمام والعناية منكم

ولما ال  حاجة منهم الى هذا العلم والخبرات العاليه التى تنقصنا فلما ال تبدءوا بهؤالء الشباب االقل خبرة وعلم،

ثر من تعاملونا بشى من المساوه فى حقوق اكتساب العلم والمعرفه فنحن متعطشون لمثل هذه الدورات اك

  .غيرها الن الظروف المحيطه بالشاب هنا اسوء بكثير من التى عليها الشاب بالمحافظات االخرى

  

  للثقه بالنفس لتحقيق النجاح المستمر،كاسب لقرارى سيدوقد خرجت من هذه الدورة واعتبر نفسى من االن 

 تكرار هذه ورجاءيعا  فى قلوبنا جممسلمة معزةوهذه الدورة لها صفر قادر على خوض أى تجربة او 

 االداء والهدف جمالب الدورات التى إمتازات أميرةالدورات، فبالقياس بالدورة التى أخذناها تعتبر هذه الدورة 

 متغلبا على نصرال بصداقتكم واضعا أمامى الهمة والعزيمة من أجل تحقيق معتزواخراج االن من هذه الدوره 

 القيم والمبادى وفهم كل خصائص وطباع وخلود المرجوة ساميةالق كل االهداف معوق لتحقي أو طارقكل 

 فلدينا الكفاءة على التعامل معهم والتفاعل والمشاركة معتمدين اوال قناوى أو سويسىاالخرين مهما كان 

  . على القيم الدينيهمحافظ فى كل شى املين ان يكون كال منا الرزاقواخيرا على 
  

  
  ياسر عبد الرؤوف محمد

Class 1 


