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  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ١

 "ات التفكير واإلدارةتنمية مهار" برنامج -١
  

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

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

ة البـرامج التـى يعقـدها       ضمن مجموع " 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" تنميـة المهـارات القياديـة     "و" تدريب المـدربين  "و" مهارات التدريس لمدرسى الثانوى   

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

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

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

  :بالمرحلة الثانية للمشروع تم عقد الدورات التالية

  

عدد   لفترةا  البرنامج

  المتدربين

نوعية 

  المتدربين

عدد 

  الفصول

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

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

تنمية مهارات التفكير واإلدارة    

 الدفعة األولـى بمحافظـة      –

  القاهرة

  ١١  طالب  ٢٦٤  ٤/٢/٢٠٠٦ – ٢٤/١

 - القياديـة    تنمية المهـارات  

لمدة خمـسة أيـام     (المتقدمة  

تدريبية بواقـع يـوم واحـد       

  )شهريا

  ١  خريجين  ١٥  ٢٤/٦/٢٠٠٦ - ٢٥/٢

تنمية مهارات التفكير واإلدارة    

 الدفعة األولـى بمحافظـة      –

  المنيا

  ٢  خريجين  ٥٧  ٢٣/٣/٢٠٠٦ – ١٣/٣

  ١  خريجين  ١٢  ١١/٥/٢٠٠٦ – ٧/٥  مقدمة التعليم االلكترونى

  ١٩    ٤١٢  اإلجمالى

  



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٢

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

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

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

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

  .الظروف المناسبة للتدريب بها واكتشاف الصعوبات المحتمل حدوثها ومحاولة التغلب عليها

  

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

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

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

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

  .التدريبية، الجدول المرفق يمثل البرنامج النهائى للتدريب القومى الذى تم تنفيذه

  

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

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

 ٥٠المشروع ورغبتها فى أن يستفيد من المشروع أكبر عدد من طالب الجامعات، فقد تم تخصيص 

منحة تدريبية لطالب جامعة المنيا ولكن مع االقبال الكبير من الطالب على هذه المنحة لمست إدارة 

 منحة ٧٥صص إلى المشروع حرصهم على التدريب والدافعية لديهم لتطوير الذات وقد زاد العدد المخ

وبالمثل حدث هذا فى جامعة الفيوم وأضعاف ذلك حدث فى جامعة جنوب الوادى .  وتم نتفيذ ذلك

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

  

ماكن التدريبية ومما يذكر أن أحد التحديات التي صادفت إدارة المشروع هو التنسيق بين اال

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 

ربين فقد تقدم أعداد كبيرة من الطالب وتم أما فى جانب المتد.  ليقوموا بعملية التدريب بهذه الجامعة

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

  كما اهتمت إدارة المشروع بتوفير إقامة للطالب المغتربين خالل فترة التدريب وذلك .محددة سلفاً

من خالل حجز أماكن سكن بالمدن الجامعية للطلبة والطالبات المتدربين بالتنسيق مع إدارة الجامعة 

 .بالمشروع

  



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٣

  ٢٠٠٦البرنامج القومى للتدريب بصيف 
  

  



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٤

  الدفعةعن   معلومات عامة-٢
  

. ديديره والذى مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة بجامعة جنوب الوادى عقدت هذه الدفعة فى 

 ٣٨٨مما أدى إلى تَقدم تم بذل جهد كبير للدعاية عن المشروع بالجامعة د ق وجمال محمد كمال الدين،

 وحرصاً من إدارة المشروع على ٢٣٨طالب وطالبة لاللتحاق بالتدريب واستكمل أوراق التقديم منهم 

 فرع قنا المنح التدريبية المخصصة لجامعة جنوب الوادىتلبية رغبات المتقدمين فقد تقرر زيادة عدد 

قُبل و فصول وتم توزيعهم على دفعتين ٣  بدالً منة تدريبي فصول٦ منحة بحيث يتم عقد ١٥٠إلى 

 متدرب من طلبة الكليات المتنوعة فى مجال الدراسات االنسانية واالجتماعية ١٥٨ دفعتينبال للتدريب

المشروع ، كذلك اهتم %٥٨,٣  بينهموكانت نسبة اإلناث) الخ.....التربية، اآلداب، التجارة، والعلوم(

 مكان بالمدينة ٢٠بتوفير السكن الالزم للطلبة والطالبات الغير مقيمين بمحافظة قنا من خالل حجز 

شطة التدريب بالدفعة األولى بفصولها نوهذا التقرير يعرض أ، ) للطالبات١٠ للطلبة، ١٠(الجامعية 

 نائب رئيس جامعة ونىحسن موسى الشار/  األستاذ الدكتورالتدريب وختام افتتاح وحضر.  الثالثة

 مدير مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة جمال محمد كمال الدين /، والدكتورجنوب الوادى

وبعض المدربين واألساتذة بجامعة مدير المشروع، سيد كاسب /  والدكتوربجامعة جنوب الوادى،

 .جنوب الوادى

  
  عن التدريبمعلومات : أوالً

  ساعة٥٤٠٠ :عدد الساعات التدريبية   متدرب٧٢: عدد المتدربين  فصل ٣:  التدريبيةعدد الفصول

  .جامعة جنوب الوادي -مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة  :ن التدريبامك

  ٢٠/٦/٢٠٠٦:  التدريبتاريخ بداية

   ١/٧/٢٠٠٦ :نهاية التدريبتاريخ 

  . الوادى المطعم المركزى لجامعة جنوبقاعة : الدورة التدريبيةحفل ختاممكان 

  

  المحاضرات العامة: ثانياً
   جامعة القاهرة–األستاذ بكلية الهندسة  فؤاد خلف. د.أ    إدارة المخاطر

  ومدير مشروع هندسة المخاطر الممول من االتحاد االوروبى

  

  أنشطة متنوعة: ثالثاً
 .حفل ختام البرنامج التدريبي بأنفسهم وأقاموا معرض على هامش الحفلون المتدربم نظ •



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٥

   على االنترنتنتيجة المتدربينإعالن : رابعاً
تنمية مهارات التفكير " من برنامج ولىتم نشر الدرجات التفصيلية الخاصة بشهادة المتدربين بالدفعة األ

 وتم تحديد الخمس األوائل على كل فصل ٣١/٧/٢٠٠٦ على موقع المشروع يوم قنابمحافظة " واإلدارة

روع بدورة تدريبية مجانية فى مجال الحاسب اآللى نظير تفوقهم فى حيث سيتم مكافأتهم من قبل المش

الدورة، وسوف يتم تسليم شهادات التخرج للمتدربين بهذه الدفعة من خالل حفل سيقام لهم بجامعتهم مع 

  . لمن يرغب فى الحضور١٤/٩/٢٠٠٦افتتاح العام الدراسى الجديد وكذلك حفل سيقام بالقاهرة يوم 

  

  يات عن الدفعةإحصائ: خامساًً
  

  أعداد المتدربين بالفصول التدريبية

  

  عدد المتدربين  المنهج  فصل

  ٢٥  اإلدارى  ١

  ٢٤  السلوكى  ٢

  ٢٣  السلوكى  ٣

  ٧٢  اإلجمالى

  

  نسب المتدربينأعداد و

  

  النسبة المئوية  العدد  النوع

   ٤١,٧  ٣٠  ذكر

   ٥٨,٣  ٤٢  انثى

  ١٠٠  ٧٢  اإلجمالى

  



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٦

  

  لمتدربينل الفرقة الدراسية

  

  النسبة المئوية  العدد  الفرقة الدراسية

   ٤,٢  ٣  الثانية

   ٦٣,٩  ٤٦  الثالثة

   ٢٥,٠  ١٨  الرابعة

   ١,٤  ١  الخامسة

  ٥,٦  ٤  خريج

  ١٠٠  ٧٢  اإلجمالى

  

  المتدربينكليات نسب أعداد و

  

 النسبة المئوية  العدد  الكلية  مسلسل
النسبة المئوية 

  المجمعة

  ٤٨,٦  ٣٥  التجارة  ١

  ١٦,٦  ١٢   التربيةكليات  ٢

  ١٥,٣  ١١  اآلداب  ٣

٨٠,٥   

  ١٢,٥  ٩  العلوم  ٤

  ٤,٢  ٣  الزراعة  ٥
١٩,٥   

    ٢,٨  ٢ الطب البيطرى  ٦

  ١٠٠  ١٠٠  ٧٢  اإلجمالي
  



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٧

  

   بالبرنامجبلتدريالمتقدمين ل أعداد تطور إحصائيات

  بالدفعة األولى والثانية بجامعة جنوب الوادى

  

  ٣٨٨  عدد من تقدم بطلب التدريب

  ٢٣٨  ستكمل أوراقهاعدد من 

  ١٥٨   بالدفعة االولى والثانيةعدد من قُبل للتدريب

  ٢٠  عدد المقبولين بقائمة اإلنتظار

  ٧٩ + ٧٢  بالدفعة األولى والثانية عدد من بدء التدريب

  ٧٩ + ٧٢   بالدفعة األولى والثانيةعدد من حصل على شهادة

  
  

إحصائيات تطور أعداد المتقدمين للتدريب بالبرنامج بالدفعة األولى والثانية   
بجامعة جنوب الوادى
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  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٨

 )١(صور المتدربين بفصل 
 

  



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٩

 )٢(فصل صور المتدربين ب
 



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ١٠

  )٣(صور المتدربين بفصل 

  

  



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ١١

   أنشطة البرنامج التدريبي-٣

  

  
فـرع  (بجامعة جنوب الوادى    مركز مبارك لتنمية لمشروعات الصغيرة      تم افتتاح التدريب بهذه الدفعة ب     

  :فى حضور كل من) قنا

  

 نائب رئيس جامعة جنوب الوادى      حسن موسى الشارونى. د.أ •

 مدير مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة      جمال محمد كمال الدين. د •

 مدير المشروع          سيد كاسب. د •

   جامعة جنوب الوادى–وكيل كلية العلوم         محمود خضارى. د.أ •

  المنسق العام لمركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة        عبد الجبار العربى. د •

 لوادى بأسوانمدرس بكلية الهندسة جامعة جنوب ا        محمد عبدالعزيز. د •

  كلية العلوم–مدرس مساعد بقسم الفيزياء         خالد صالح الدين. أ •

   كلية العلوم–مدرس مساعد بقسم الفيزياء            عماد علي. أ •

  متدرب ومتدربة بهذه الدفعة٧٢ •
 

  

  
  

  جانب من المتدربين                               منصة االفتتاح

   أوالً فتتاح االحفل 



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ١٢

  ات االفتتاحكلم -١
  

   مدير مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة  كمال الدينجمال محمد. كلمة د

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

تنمية "بجامعة جنوب الوادى برنامج     " الطرق المؤدية الى التعليم العالى    " اهللا نبدأ اإلفتتاح لمشروع      اسمب

ئب رئـيس    نا حسن موسى الشارونى  / باالستاذ الدكتور ، فى البداية نرحب     "مهارات التفكير واإلدارة  

جامعة -كلية الهندسة " مشروع الطرق المؤدية الى التعليم العالى     " مدير    سيد كاسب  /كتوردوالالجامعة،  

،     "تنمية قدرات اعـضاء هيئـة التـدريس       " مدير مشروع    محمود خضارى / واالستاذ الدكتور القاهرة،  

شروعات الصغيرة، ونرحب    المنسق العام لمركز مبارك لتنمية الم       عبدالجبار محمد العربى   /والدكتور

بحضراتكم ونحن سعداء اليوم ببداية االفتتاح الرسمى للمشروع ذلك اليوم الذى كنا نحلم به على مدى                

شهور طويلة واعددنا له إعداد كبير، واول ما اود ان اتحدث عنه هو الهدف من وجودكم هنا اليـوم                   

لمشروعات التى تدعم فكرة عمل الـشباب       ففى هذه االيام ال يجد الخريجون العمل وهناك العديد من ا          

والتى يمول معظمها من الخارج وانا مشترك فى العديد من هـذه المـشروعات ويعتبـر مـشروع                  

Pathways                احد هذه المشروعات لما يعود به من النفع على الشباب وجعلهم قادرين على المنافسة فى 

بداية لنجعلكم قادرين على المنافسة، فقد قـام  سوق العمل، لذلك بذلنا الكثير من الجهد لنصل الى هذه ال  

عمـاد علـى    . خالد صالح الدين، د   . عبدالجبار مع فريق العمل المعاون له والمكون من د        / الدكتور

بجهود كبير سوف تالحظوها على مدى العشرة ايام القادمة التى سوف تقضوها معنا، لذلك سنـستمع                

  .  وفريق العمل الخاص بمركز مباركبعد قليل لكلمة من قام بكل هذا المجهود هو

  

  نائب رئيس جامعة جنوب الوادىحسن موسى الشارونى . د.كلمة ا

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

. سيد كاسب، ود. بداية ارحب باالخ العزيز د.... ال اريد ان اطيل عليكم لتستفيدوا بوقتكم كما يجب

السادة الحضور جميعاً، واحب ان ارحب بكم عبدالجبار وب. محمود خضارى، د. د.جمال كمال الدين، أ

نوا على المستوى المرغوب تحقيقه وانتم النكم الهدف الذى نعمل من اجل الوصول اليه، اتمنى ان تك

وان ترفعوا شعار الجامعة علياً بتفوقكم ، واتمنى ان تستغلوا جميع االمكانيات المتاحة واهمها هى 

تفقدوا الثقة بالنفس، ومن هذا المنطلق فقد اعجبت جداً بكلمة عقولكم اى الطاقة البشرية فاياكم ان 

Pathways النها توحى باالمل والنظرة الى المستقبل، كذلك فقد اعجبت جداً بأهداف المشروع فعلينا 

  .ان نتغلب على كل الصعوبات لننتج خريج متميز قادر على المنافسة فى كل المجاالت
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   جامعة جنوب الوادى- وكيل كلية العلوم ارىمحمود خض/ كلمة االستاذ الدكتور

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

حسن موسى الشارونى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، وهو احد القيادات / أستاذى استاذ دكتور

المتواجده داخل الجامعة صباحاً ومساءاً واعتقد انكم الحظتم التغير الذى حدث خالل هذا العام فى 

/ بالدكتور باإلضافة الى جهد مبذول لتغيير اللوائح إلعداد خريج جديد، ايضاً ارحب االنشطة الطالبية،

وهو مشروع ضخم وكما فهمت انه يثقل " الطرق المؤدية الى التعليم العالى" مدير مشروع سيد كاسب

. ود ،جمال كمال الدين. دمهارات الطلبة والخريجين إلعدادهم لسوق العمل، كذلك نشكر كل من 

جهودهما فى تنفيذ هذا البرنامج الضخم فى جامعتنا والعمل على انجاحه لذا نرجو لهم على جبار عبدال

  .استمرار هذا النجاح ان شاء اهللا

ابنائى الطلبة كل هذا الجهد مبذول من اجلكم فعليكم ان تحافظوا على ما قمنا بعمله من اجلكم وان 

  .المستقبل فعليكم ان تتعلموا لتحافظوا عليهتستفيدوا بقدر االمكان من المدربين، فانتم رجال 

  

  مدير المشروعسيد كاسب  . كلمة د

  

 معنا اليوم مع ان هذا هو اول لقاء حسن الشارونى/ بوجود االستاذ الدكتورفى البداية انا سعيد 

 الذى كان له الفضل عبدالمتين موسى/ االستاذ الدكتوربينى وبينه، وفى هذا االطار اوجه الشكر الى 

فى إيجاد هذا البرنامج فى هذه الجامعة، فهو عضو نشط فى لجنة تسيير المشروع كما يوجد بعض 

االعضاء للجنة تسيير المشروع رؤساء جامعات من بينهم رئيس جامعة الفيوم، رئيس جامعة المنيا، 

، كما رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور عبدالمتين هو صاحب الفكرة لكى نبدأ هنا ونبدأ مبكراً

  . جمال كمال الدين/كتوردالوضع يده على انسان فعال وفاعل فى نفس الوقت وهو 

وبدأنا فى قنا والفيوم والمنيا كجامعات وأسوان واالقصر كمواقع سواء من خالل الجامعات او التعاون 

  .مع المجلس القومى للمرأة

الب وطالبة وبدأنا نفكر فقد كنا  ط٣٠٠جمال وجهده تقدم للمشروع فى قنا حوالى . ونظراً لفاعلية د

 متدرب ١٠٠ متدرب ثم الى ٧٥ طالب فقط لكل مكان فبدأنا بالتفكير فى زيادة العدد الى ٥٠نخصص 

  . متدرب بالدفعة الثانية٧٥ التحقوا بالدفعة االولى وهم انتم والتحق ٧٥ متدرب ١٥٠واخيراً اصبحوا 

فادة من هذه الدورة التدريبية بقدر االمكان وان فى النهاية اطلب منكم ان تسعوا بكل جهدكم لالست

تأخذوا من كل مدرب ما يميزه، وان تعتبروا هذا التدريب بمثابة كوب من اللبن فالبعض سيشرب 

  .الكوب كله ويطلب المزيد واخر سيشرب نصفه والبعض يتركه، فأتمنى ان تتطلبوا المزيد

  وعلى اهللا التوفيق؛
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 ١٤

   المنسق العام لمركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرةربىعبدالجبار محمد الع. كلمة د

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

حسن موسى الـشارونى    . د.السالم عليكم جميعاً، انا سعيد جداً لوجودى هنا االن معكم ومع االساتذة أ            

سـيد كاسـب    . جامعة جنوب الوادى، د   -محمود خضارى وكيل كلية العلوم    . د.نائب رئيس الجامعة، أ   

جمال كمال الدين المدير التنفيذى للمركز و منسق المشروع فى جامعـة جنـوب              . ير المشروع، د  مد

الوادى، سعيد بوجودى وسط هذه المجموعة من العلماء، وتشرفت بالعمل مع جامعة القاهرة من خالل               

  .المشروع

فرصـة دون   فى البداية اتيحت الفرصة للجامعة لتستفيد من هذا المشروع، فخشيت ان تضيع هـذة ال              

االستفادة منها لذا قمت بعمل خطة لتنفيذ المشروع داخل الجامعة مع الفريق المعاون لى المكون مـن                 

عماد على، فقمنا بعملية التنسيق مع المدربين، ثم قمنا بتجهيز المكان لعمـل             . خالد صالح الدين، د   . د

ة عن المشروع داخـل الجامعـة       اجراءات التقديم واالختبارات والمقابلة الشخصية، كذلك عمل الدعاي       

 طالب وطالبة حتى تم قبول      ٢٣٨ طالب وطالبة وقمنا باستكمال االجراءات مع حوالى         ٣٨٨حتى تقدم   

 متدرب، ثم قمنا بتجهيز قاعات التدريب وتوفير كل االحتياجات التى يحتاجها التدريب والحمد هللا               ١٥٨

ان تكتمل على خير حتى نهاية التدريب وبعد        قد تمت الخطة بنجاح حتى االن بوجودكم امامنا، ونرجو          

  .كل هذا ال ننسى جهود الجامعة فى توفير كل ما نحتاجه،

  وعلى اهللا التوفيق؛
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  عرض تقديمى ألهداف المشروع -٢
  

سيد كاسب عرض عن المشروع والبرنامج التدريبي يتضمن نشأة المشروع . قدم دوبعد االفتتاح 

والنشاط الذى يقوم به .   االنجازات التى حققها فى مرحلته االولىوتمويله وكذلك الشركاء فيه، وأهم

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

  .أماكن تدريبية مختلفة وكيفية التنسيق بينهم مع مراعاة ظروف كل مكان

  

   تكامل مقررات البرنامج التدريبي-٣
  

يد كاسب إلى نظام التدريب المتبع فى المشروع والبرامج المتعددة التى يعقدها ومنها س. 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، وبالحضورالمتدرب 

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

مكان التدريبي واألجهزة تعطى للمتدربين فرصة عرض وجهات نظرهم فى المادة العلمية والمدرب وال

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 

ن خبرات وكذلك العائد الذى حصل عليه بعد البرنامج التدريبي وما اكتسبه خالل فترة التدريب م

  .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 

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

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

  



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ١٦

  انتخاب منسقى الفصول -٤
  

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

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

ح وانتخاب منسقى إلدارة المشروع، لذا تقوم إدارة المشروع فى أول جلسة تدريبية بإدارة عملية ترشي

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

  .ومنسق منتخب

  

  :منسقين للفصول وكان التنافس بينكوفى هذه الدفعة قام بعض المتدربون بترشيح أنفسهم 

، )٤ (، سامية نبيل)٥ (يفين أحمدن ،)١٠(محمد ربيع ، )١٢(أحمد الخطيب  ،)١٥(مروة عمر : ١فصل 

   )٢ (، محمد عبدالهادى)٣ (عبدالراضى محمد

  )٣ (، نهى أبوالوفا )٩ (، داليا حسين)١٣ (نشوى والى ،)١٨(، محمود صالح )٢١(ايمان أحمد  :٢فصل 

  )٦(راوية عويس ، )١٣(، مايكل فيكتور )١٤(صابرين ابراهيم ، )١٤ (هبه أحمد ،)١٥(هبه فوزى  :٣فصل 

  

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

  

 مرشحين فى احد الفصول فتم إعادة االنتخابات بين االول والثانى ٥ونتيجة لزيادة عدد المرشحين عن 

كانت اإلعادة بين االنتخابات ولذا تم االتفاق عليه بين المتدربين قبل عملية فيذاً لما نتبهذا الفصل وذلك 

  :المرشحين كالتالى

  )٢٧ (، أحمد الخطيب)٤٠ (مروة عمر: ١فصل 

  

 :وانتهت االنتخابات بفوز

  

                    
  ٣ منسق فصل به فوزىه              ٢ منسق فصلإيمان أحمد       ١منسق فصل  مروة عمر

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

  .الدفعة على القيام بأنشطة متنوعة خالل فترة التدريب وتجميعها فى كتاب مثله
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  جداول التدريب-١
  

  )١(جدول التدريب بفصل 
Pathways to Higher Education 

 

Development of Thinking and Managerial Skills  
          
    Managerial Approach   
          

Date: 20 June 2006 - 1 July 2006   Batch 1: Class 1 
        
Location: Mubarak Center  - South Valley University     جامعة جنوب الوادى-  مركز مبارك لتنمية المشـروعات  

 

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

20 June 
2006 Tue 

IPT: Opening and Introduction 
(Dr. Hassan Mousa, Dr. Gamal 
Mohamed, Dr. Sayed Kaseb) 

Problem 
Solving محمد عبد العزيز. د  

21 June 
2006 Wed Problem Solving محمد عبد العزيز. د  Negotiation حسين. د  

22 June 
2006 Thu planning جمال. د  planning محمود صابر. د  

23 June 
2006 Fri         

24 June 
2006 Sat Research عبدالجبار. د  Teams محسوب. د  

W
ee

k 
1 

25 June 
2006 Sun planning 

خالد. د  

عماد. د  
Accounting حسنعبدالم. د  

26 June 
2006 Mon Negotiation حسين. د  IPT:  GL فؤاد خلف. د.أ  

27 June 
2006 Tue Research جمال. د  Basics عبدالمحسن.د  

28 June 
2006 Wed Basics عبدالمحسن.د  Teams محسوب. د  

29 June 
2006 Thu Accounting عبدالمحسن.د  Teams محسوب. د  

30 June 
2006 Fri         

W
ee

k 
2 

1 July 2006 Sat Research هانى. د  

IP
T:

 B
re

ak
 a

nd
 o

pe
n 

di
sc

us
si

on
 

IPT:  Closing Session (Dr. 
Hassan Mousa, Dr. Gamal 

Mohamed, Dr. Sayed Kaseb) 

IP
T:

 T
ra

in
ee

s 
A

ct
iv

iti
es

 

 

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.      

 ثانًيا أنشطة التدريب والمدربين  
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  )٢(جدول التدريب بفصل 
 

Pathways to Higher Education 
 

Development of Thinking and Managerial Skills  
          
    Behavioural Approach   
          

Date: 20 June 2006 - 1 July 2006   Batch 1: Class 2 
        
Location: Mubarak Center  - South Valley University     جامعة جنوب الوادى-  مركز مبارك لتنمية المشـروعات  

 

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

20 June 
2006 Tue 

IPT: Opening and Introduction 
(Dr. Hassan Mousa, Dr. Gamal 
Mohamed, Dr. Sayed Kaseb) 

planning جمال. د 

21 June 
2006 Wed Creativity صابر محمود. د Analytical عبد العزيز محمد. د 

22 June 
2006 Thu planning صابر محمود. د Communication  خضارى. د

23 June 
2006 Fri         

24 June 
2006 Sat planning جمال. د Argumentation على السيد. د 

W
ee

k 
1

 

25 June 
2006 Sun Stress عكاوى. د Research عبدالجبار .د 

26 June 
2006 Mon Argumentation على السيد. د IPT:  GL فؤاد خلف. د.أ  

27 June 
2006 Tue Research عبدالجبار .د Communication  خضارى. د

28 June 
2006 Wed Research عبدالجبار. د Stress عكاوى. د 

29 June 
2006 Thu Creativity محمود صابر. د Analytical محمد عبد العزيز. د 

30 June 
2006 Fri         

W
ee

k 
2

 

1 July 2006 Sat Communication صابر محمود. د 

IP
T:

 B
re

ak
 a

nd
 o

pe
n 

di
sc

us
si

on
 

IPT:  Closing Session (Dr. 
Hassan Mousa, Dr. Gamal 

Mohamed, Dr. Sayed Kaseb) 

IP
T:

 T
ra

in
ee

s 
A

ct
iv

iti
es

 

 
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.      
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  )٣(جدول التدريب بفصل 
 

Pathways to Higher Education 
 

Development of Thinking and Managerial Skills  
          
    Behavioural Approach   
          

Date: 20 June 2006 - 1 July 2006   Batch 1: Class 3 
        
Location: Mubarak Center  - South Valley University     جامعة جنوب الوادى-  مركز مبارك لتنمية المشـروعات  

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

20 June 
2006 Tue 

IPT: Opening and Introduction 
(Dr. Hassan Mousa, Dr. Gamal 
Mohamed, Dr. Sayed Kaseb) 

Communication  خضارى. د

21 June 
2006 Wed planning جمال. د Creativity صابر محمود. د 

22 June 
2006 Thu Research عبدالجبار .د Analytical رشدى حمدم. د 

23 June 
2006 Fri         

24 June 
2006 Sat Communication خضارى. د Analytical رشدى محمد. د 

W
ee

k 
1 

25 June 
2006 Sun Research عبدالجبار. د Argumentation السيد على. د 

26 June 
2006 Mon planning جمال. د IPT:  GL فؤاد خلف. د.أ  

27 June 
2006 Tue Stress عكاوى. د Argumentation على السيد. د 

28 June 
2006 Wed Stress عكاوى. د Communication  خضارى. د

29 June 
2006 Thu Research محمد عبد العزيز. د Creativity محمود صابر. د 

30 June 
2006 Fri         

W
ee

k 
2 

1 July 2006 Sat planning جمال. د 

IP
T:

 B
re

ak
 a

nd
 o

pe
n 

di
sc

us
si

on
  

IPT:  Closing Session (Dr. 
Hassan Mousa, Dr. Gamal 

Mohamed, Dr. Sayed Kaseb) 

IP
T:

 T
ra

in
ee

s 
A

ct
iv

iti
es

 

 
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.      
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   احصائيات عن المدربين-٢
  

.  بل جامعتهم ممن يتمتعوا بالخبرة فى مجال التدريبتم ترشيح األساتذة المدربين بهذه الدفعة من ق

 مدرب من تخصصات مختلفة وخبرات متعددة، والجداول التالية ١٤وكان عدد المدربين بهذه الدفعة 

  . تمثل احصائيات عن عدد السادة المدربين وكلياتهم
  

  بالفصول التدريبيةالمدربين اد أعد

  عدد المدربين  المنهج  فصل

  ١٠  اإلدارى  ١

  ٧  السلوكى  ٢

  ٨  السلوكى  ٣
  

  

  المدربينكليات نسب أعداد و

  
  العدد  الكلية  مسلسل

النسبة 

  المئوية

  ٥٠ ٧  كلية العلوم  ١

  ٢١,٤ ٣ هندسةكلية ال  ٢

  ١٤,٣ ٢  كليات التربية  ٣

  ٧,١ ١ ابكلية األد  ٤

  ٧,١ ١ جارةالتكلية   ٥

  ١٠٠  ١٤  اإلجمالي
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   توصيف ساعات التدريب-٣
  

 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

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

 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 ٣وعات التى تثير اهتمامهم، ويتم عقد المتدربين حول بعض الموض

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 

نشطة التى سوف تُعرض فى حفل الختام بحيث يشعر كل متدرب انه للمناقشات المفتوحة والتخطيط لال

  : 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              يالجماعالفرق 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، ختامتاحافت( تكامل البرنامج التدريبي -٨
   ساعة ١٥     تدريب تطبيقى مناقشات مفتوحة وأنشطة المتدربين-٩

  

  السلوكيالمنهج :                           ثانًيا
   ساعات ٦                التحليليالتفكير  -١
   ساعات ٦            واإلبداعي النمطيالتفكير  -٢
   ساعات ٦        هاطرق قياسها وأساليب تنميت: 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    مفتوحة وأنشطة المتدربين تدريب تطبيقى مناقشات -٩



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٢٢

  

  

   نظام التقييم المتبع بالبرنامج-١
  

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

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

  .  فى االعتبار عند إعادة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتطوير ويتم هذا بصورة مستمرة

  

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

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

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

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

  

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

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

  .كتاب المادة التدريبية والبرنامج التدريبي ككل

  

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

، لذا يتم زيارة Monitoring & Evaluationال اساتذة وخبراء للقيام بعمليات إدارة المشروع بإرس

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

ة كليبة الجراحة أستاذسلمى دوارة . د.أ: ولقد قام بهذا الجهد بهذه الدفعة كال من.  وتلقى اقتراحاتهم

المصفوفة التالية .  جامعة القاهرة - الهندسةكلية بستاذ فوزى الرفاعى األ. د.أ،  جامعة القاهرة– طبال

  .توضح مجمل استمارات التقييم الموجودة بالمشروع ومن يقوم 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 
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y 
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s  

T
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O
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r 

 
M
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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
 

ساسية على تطوير خططتهم يهتم المشروع بتنمية مهارات المتدربين وينعكس ذلك بصورة أ

المستقبلية فى الجانب المهنى واألكاديمى وكذلك نظرتهم لتنمية المجتمع المصرى ككل، والمشروع 

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

لمدربين واإلدراة واالساتذة المقيمين لتقييم التدريبية، لذا يتم توزيع استمارات تقييم على المتدربين وا

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

  .خططتهم وأرائهم

  

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

دافه من خالل تطور اسلوب تفكير المتدربين حيث اتجه العديد منهم إلى التفوق فى البرنامج حقق أه

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 واالجتماعيةشكالته والوصول إلى الم

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

 .المجتمع للدعم والحصول على دورات تدريبية أخرى
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 الخطط المهنية للمتدربين •

  

  المنهج السلوكى  المنهج اإلدارى
  البند

  النسبة  النسبة
  متوسط النسبة

الحصول على فرصة عمل مناسبة فى 

 .مجال التخصص أو إقامة مشروع صغير
١٩,٨  ١٩,٣   ٢٠,٨  

 ٣٨,٢  ٣٩,٨   ٣٥,٤  اختيار العمل الحر

 ١٨,٣  ١٨,١  ١٨,٨  .اكتساب مهارات االدارة

 ٦,٩  ٦,٠  ٨,٣  .السفر للعمل بالخارج

الشتراك فى الجمعيات األهلية واالعمال ا

  .تطوعية
٣,١  ٣,٦  ٢,١ 

 ١٣,٨  ١٣,٢   ١٤,٦  بالتدريسالعمل 

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اإلجمالى

  التعليق

نتيجة لوجود بطالة بالسوق المصرى جاء اهتمام الشباب بالحصول على فرصة عمل مناسبة فى أولى 

، بينما قل عدد من  يدل على تطور فكرهممماخططتهم واالتجاه نحو فكرة إقامة مشروعات صغيرة

، أيضاً االتجاه ا نتيجة الظروف الدولية الحاليةيخطط للسفر للخارج للبحث عن فرصة عمل ربم

لألعمال التطوعية والعمل على تطوير التعليم من خالل اتباع أساليب جديدة فى التدريب والتنمية 

  .م التدريب عليه فى البرنامجالبشرية والتدريس األكاديمى وذلك تطبيقاً لما ت
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 الخطط األكاديمية للمتدربين •

  

  المنهج السلوكى  المنهج اإلدارى
  البند

  النسبة  النسبة
  متوسط النسبة

  ٣٢,٦ ٢٣,١  ٤٥,٦  استكمال الدراسات العليا

 ٢٠,٧ ١٩,٢  ٢٢,٨  .الحصول على دورات تدريبية أخرى

 ٥,٩ ٦,٤ ٥,٣  .ياالسفر للخارج الستكمال الدراسات العل

مواصلة التعلم وخاصة للمقررات 

  .المرتبطة بالمهارت الفكرية واألكاديمية 
١١,١ ١٤,١ ٧ 

االنتهاء من الدراسة الجامعية بتقدير 

  .مناسب
٢٩,٦ ٣٢,٢ ١٩,٣ 

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اإلجمالى

  التعليق

كمال أثمر التدريب المكثف والمخطط الذى حصل عليه الطلبة عن زيادة رغبتهم فى التفوق واست

الحصول على دورات تدريبية أخرى، كذلك رغبتهم فى  ريكثال، كما عبر الدراسات العليا بعد التخرج

إجراء أبحاث االهتمام بالمهارات الفكرية واالدارية لمحاولة الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية و

  .علمية والسفر للخارج الستكمال الدراسة ضمن االهتمامات ذات الوزن النسبى األقل للمتدربين
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 أمنيات للمجتمع المصرى •

  

  المنهج السلوكى  المنهج اإلدارى
  البند

  النسبة  النسبة
  متوسط النسبة

من خالل المجتمع المصرى االرتقاء ب

: لالتخلص من المشاكل االجتماعية مث

  .االميةمحو  ،البطالة

٢٠,٣ ٢٠,٨ ١٩,٤ 

تحسين المستوى االقتصادى فى 

المجتمع والتخلص من التبعية 

  .االقتصادية

٤٤,٢ ٤٤ ٤٤,٤ 

االهتمام بالبحث العلمى وتطوير 

  .التعليم
١٧,٣ ١٦,٨ ١٨,١ 

 ٣,٦ ٤,٨ ١,٤  .إستصالح عدد كبير من االراضى

 ٥,١ ٣,٢ ٨,٣  .إرتفاع دخل الموظف

 ٣,٦ ٤ ٢,٨  .بالقيم والعاداتالتمسك 

 ٤,٦ ٥,٦ ٢,٨  .تدعيم الديمقراطية

 ١,٥ ٠,٨ ٢,٨  .تقدير اهمية الوقت

   ١٠٠ ١٠٠  اإلجمالى

  التعليق

تعددت وتنوعت أمنيات المتدربين للمجتمع المصرى وحظى االرتقاء بالمجتمع والتغلب على 

ى الشباب بالوضع القائم فى سلبياته الجانب االكبر من أمنيات المتدربين ويدل ذلك على وع

كما تناولت أمنيات الشباب االخرى حث المجتمع على .  المجتمع والرغبة فى تنميته وتطويره

االهتمام بالبحث العلمى وتطوير التعليم وتحسين المستوى االقتصادى واالجتماعى لألمة العربية 

  .واالعتزاز بقيمنا وأخالقنا والحفاظ عليها من المستحدثات
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  تعليقات عامة على التدريب بجامعة جنوب الوادى الدفعة األولى بقنا

  ملخصة من مجمل أراء المتدربين واالساتذة المقيمين

  

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

لبرامج التدريبية، ومن المالحظ أن نقاط القوة علينا االهتمام بها وسردها حتى نتمكن من تطوير أداء ا

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

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

  نقاط القوة

 .رح وحرصهم على نقل المعلومات للمتدربينالشكر فى المدربين وأسلوبهم فى الش -١

 .الشكر فى المتدربين لشغفهم وأدائهم المتميز وحاجتهم لمثل هذا التدريب -٢

 .بعض المدربين استخدم المناقشة والتفاعل واألمثلة التوضيحية واإلتصال مع المتدربين -٣

 .الفصول التدريبية نظيفة ومجهزة وأماكن اإلستراحة مناسبة -٤

 نقاط الضعف

 .بعض الحاالت لم يتم االستفادة الكاملة من الوقت المتاح للتدريب طبقا لجدول التدريبفى  -١

  .بعض المدربين يقومون بالتدريس فى غير التخصص األصيل لهم -٢

فى بعض الحاالت قام المدرب بإعطاء درجات كبيرة لمتدربين لم يكونوا ضمن الحضور  -٣

 . حضر وعلى دقة التقييمواضطررنا للتدخل لتصحيح ذلك حفاظاً على حقوق من

فى أغلب األحيان لم يقم المدربين بإعطاء تطبيقات عملية وركزوا على الجوانب النظرية للمقرر  -٤

 .وبعض المدربين اكتفوا بقراءة ما هو موجود بالكتاب

 .بعض المدربون يستخدمون المحمول أثناء التدريب -٥

ماكن اإلستراحة إلى وجود تكييف بعض أماكن التدريب غير مكيفة بصورة كافية، كما تحتاج أ -٦

 .بها

  .دورات المياة لم تكن جيدة وتحتاج إلى تطوير وال يوجد عمال لإلهتمام بنظافة المكان -٧

األجهزة والوسائل التعليمية كانت متاحة بصورة جيدة اال ان بعض المدربين لم يستخدمها أثناء  -٨

 .التدريب

 .لى اختبار وبالتالى جاء التقييم بصورة مبالغ فيهافى أغلب االحيان لم يتم تقييم المتدربين بناء ع -٩

وجود مشقة على المتدربين عند اإلنتقال إلى خارج نطاق الجامعة وذلك بسبب عدم وجود سيارات  -١٠

 .لنقلهم

من حيث المكان ودورات المياة (فندق أعضاء هيئة التدريس لم يكن مجهز بصورة جيدة  -١١

).إلخ....والمطعم
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 وقـام   "إدارة المخــــاطر  " بعنـوان    ٢٦/٦/٢٠٠٦ لهذه الدفعة يوم االثنين      تم عقد محاضرة عامة   

  .فؤاد خلف. د. أ:بإلقائها

  

  فؤاد خلف .  د.أ     :المحاضر

   جامعة القاهرة–األستاذ بكلية الهندسة       

  ومدير مشروع هندسة المخاطر الممول من االتحاد االوروبى

 إدارة المخاطر :عنوان المحاضرة

 ٢٦/٦/٢٠٠٦اإلثنين  :ةتاريخ المحاضر

  )فرع قنا(بجامعة جنوب الوادى مبارك للمؤتمرات الصغرى بمبنى قاعة ال  :مكان المحاضرة
  

مـن اإلتحـاد    الممـول    "إدارة المخاطر "ن مشروع   الحديث ع بدأت المحاضرة ب    :المحاضرة ملخص

أن التعامـل مـع     ث   حي . إدخال مفهوم إدارة المخاطر فى التعليم الهندسي      إلى  هدف  الذى ي واألوروبى  

  .عرض مجموعة من الصور التى توضح أسباب المخاطروتم المخاطر أصبح من ضروريات الحياة؛ 

  

 وأنها غيـر موجـودة       ١٢٠٦بأنها دخلت اللغة اإلنجليزية عام      :  قال "مخاطر"تاريخ كلمة   كما تم تناول    

مرة فى القـرأن الكـريم ،        ومشتقاتها وردت عشرين     "حذر"فى القرأن الكريم وال اإلنجيل ولكن كلمة        

كانت البـديل لهـذه     "  إزفت" فى اللغة الهيروغليفية ولكن كلمة    مضيفاً بأن هذه الكلمة لم تكن موجودة        

بدأت تظهر كعلم فى أوائل السبعينيات والثمانينيات فأضـيفت         ثم   . عند الفراعنة الكلمة وتعنى الفوضى    

" إدارة المخـاطر  "ع واصبح هناك مدخلين لدراسة      فى هذا الموضو  نشر الكثير من األبحاث     تم  للتعليم و 

   . هما المدخل التقليدى والمدخل الكلى

  

 الـشركات   من% ٨٠الوعي أصبحت   التقدم ونتيجة لنشر هذا     بين الوعى بالمخاطر وبين      عالقة   وهناك

دة وحالمنظومة   حيث أن    روح الفريق نمية  تخطار و قلة الحوادث واأل   مما أدى إلى     مخاطرللإدارة  لديها  

مع . لتحقيق فى وقت معين   لواضحة وقابلة   لها أهداف    تأثير وتأثر و   ات عالق بينهاعناصر  بها عدة   كلية  

  .  تتطلب المرونة لتحسين المدخالت لرفع مستوى االداءالتىإستراتيجية التغيير تدعيم 

  

ـ              واختتمت المحاضرة    ة بالحديث عن المخاطر الموجودة فى الشارع والتى تـؤدى إلـى خـسائر مادي

  .ومعالجتهاتجنب المخاطر حول كيفية إسداء نصائح للمتدربين وبشرية واضاعة الوقت، وتم 

المحاضرات العامة   ارابًع
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يوم " تنمية مهارات التفكير واإلدارة"برنامج التدريبي التدريب من ختام حفل بهذه الدفعة  نمتدربوالنظم 

وحضر الحفل كل  ، المطعم المركزى لجامعة جنوب الوادىقاعةب الواحدة ظهراً الساعة ١/٧/٢٠٠٦

  :من

  

 نائب رئيس جامعة جنوب الوادى    حسن موسى الشارونى. د.أ •

 مدير مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة    جمال محمد كمال الدين. د •

 مدير المشروع        سيد كاسب. د •

 مدرس بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادى بأسوان       محمود صابر .د •

 لهندسة جامعة جنوب الوادى بأسوانمدرس بكلية ا        هانى مدكور. د •

  كلية العلوم بقنا–مدرس مساعد بقسم الفيزياء       خالد صالح الدين. أ •

   كلية العلوم بقنا–مدرس مساعد بقسم الفيزياء          عماد علي. أ •

  متدرب ومتدربة بهذه الدفعة٧٢ •

  

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

  .المهارات التى تعلموها أثناء التدريب

  

كلما كانت إدارة المشروع على ثقة بأن ) 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"

  

  جامعة جنوب الوادى بولىالدفعة االبالتدريب  ختامحفل 

   "تنمية مهارات التفكير واإلدارة" من برنامج

  
  )ساعة تدريب ٥٤٠٠ – قناب جامعة جنوب الوادىب متدرب من كافة الكليات ٧٢ - فصل تدريبى ٣(

  

  من الواحدة ظهرا وحتى الرابعة والنصف عصرا    ٢٠٠٦يوليو  ١ السبت: تاريخ الحفل

   المطعم المركزى لجامعة جنوب الوادىقاعة : الحفلمكان

  

  

  الفقرة  الوقت

  قرآن كريمو إفتتاح  ١:٠٠

  التقديم  ١:١٠

  جمال محمد كمال الدين  / كلمة األستاذ الدكتور  ١:١٥

                     مدير مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة

  ونىحسن موسى الشار /األستاذ الدكتوركلمة   ١:٢٠

                     نائب رئيس جامعة جنوب الوادى

  سيد كاسب /كتوردالكلمة   ١:٢٥

  مدير المشروع                   

  )٣، ٢، ١( ممثلوا الفصول التدريبية  المتدربيناتكلم  ١:٣٠

  عرض الخبرات واإلنتاج الفنى للمتدربين ومواهبهم  ١:٤٥

  ج من المتدربين واإلداريينتسليم هدايا تكريم وتقدير لنماذ  ٣:٠٠

  سيد كاسب. د –أنشطة المشروع والفرص اإلضافية المتاحة للطلبة والخريجين   ٣:٣٠

  مناقشة مفتوحة وختام  ٤:٠٠ – ٣:٤٠
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  كلمة مقدمي الحفل -١
   ) نشوى والى، محمد ربيعراوية عويس، محمد مالك،(متدربى البرنامج 

  

  

  ؛..سيداتي آنساتي سادتي 

 Pathwaysقدم لكم الحفل الختامي لمشروع الطرق المؤدية للتعليم العالي أويسرني أن أ
 وحتى ٢٠/٦/٢٠٠٦لخريجي الدفعة األولى، والمكون من ثالثة فصول، والمقام في الفترة من 

 طالب وطالبة نشكر السادة القائمين على تنفيذ وتطبيق ٧٢جنوب الوادي، وبنبض  بجامعة ١/٧/٢٠٠٦

  .هذا المشروع الجميل
    

رئيس جامعة جنوب الوادي عبد المتين موسى /وبالنيابة عن الدفعة األولى نشكر األستاذ الدكتور

ونشكره باألخص على موافقته على قبول المشروع وتنفيذه بالجامعة إلفادة طلبة الجامعة وطالبي العلم 

األستاذ وشروع مستشار رئيس جامعة القاهرة ومدير المسيد كاسب / األستاذ الدكتوروالمعرفة، و

 نسقجمال محمد كمال الدين م/ الدكتوروحسن شاروني نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، / الدكتور

، ركزعبد الجبار محمد العربي المدير التنفيذي للم/ المشروع بجامعة جنوب الوادي، والدكتور

  .خالد صالح الدين/ والدكتور عماد علي، والدكتور
  

لسادة المسئولين عن المشروع نلقي الضوء على مشاعر الطلبة، الذين وفي النهاية وبعد تهنئة ا  

بذلوا جهدهم وقاموا بأقصى ما عندهم لالستفادة بأكبر قدر من المعلومات والمعرفة من هذا المشروع 

المثمر بالعلم، فقد دخلوا إلى هذا المحراب وكلهم آمال إلى معرفة جديدة وفكر جديد يضيء لهم 

وفي نهاية المدة المحددة كانت أيام عصيبة على الطلبة، فما أصعبه ..  إلى المستقبل الطريق.. الطريق 

يوم البداية بداية تطبيق ما تعلمناه وتدربنا عليه، بداية .. يوم، يوم تفرق األصحاب، وما أحاله يوم 

  .بداية النور والحلم الجميل الذي جاؤوا من أجله إلى هذا المكان.. األمل المشرق 
  

خرجنا منها .. دخلنا فيها طالب  .. Pathwaysأحالها عشرة أيام دخلنا فيها مشروع الـما   

.. فجأة حكم علينا الزمن بالفراق .. رغم الفرحة والبهجة التي عشناها خالل عشرة أيام .. أصحاب 

  .قة واأللمدموع الفر.. حكم علينا بفراق األصحاب تصحبها الدموع 

  

  

  

  

  اوية عويسر              محمد مالك      
Class 3  
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“In the name of Allah, most beneficent, most merciful” 

 
Ladies and gentlemen, 
I’ve the pleasure to meet you today, and I’ve the pleasure to 

introduce the final festival for the first batch of pathways in the SVU, 
which consists of 3 classes, and applied in the period from 20/6/2006 to 
1/7/2006 in the SVU. 
  

In place of the students of the first batch – 75 student – thanks the 
people and trainers who are responsible for the project and staying on 
applying it in a complete way. 

 
Specially we want to thanks Dr. Abd Elmateen Mousa the president 

of the SVU about the acceptance the project to apply in our university and 
his thinking in the student of the university for more benefits, also we want 
to thanks Dr. Sayed Kaseb the top manager of the pathways project and his 
thinking in the students of upper Egypt to get benefit from this scientific 
project. We thanks Dr. Hassan Elsharoney “ the vice president of SVU, 
and Dr. Gamal Mohamed Kamal Eldeen “ the manager of the pathways 
project in SVU”, and Dr. Abd Elgabar Mohamed Elaraby “the executive 
manager of the project”, and Dr. Emad Ali, and Dr. Khaled Salah Eldeen. 

 
How so hard day, when mates separate; 
How so beautiful day, when we are in a position to apply what we have 
been struggling and training for. 

It’s beginning for enlighten and honey dreams. 
It’s beginning for shining hope. 
What beautiful days we had led. These were the days that witnessed 

our participation in pathways project. 
We began as students and left as close friends. 
In spite of joy and happiness we were indulged in suddenly we were 

doomed to separate with tears and pains. 
 

 

      

  محمد ربيع                 نشوى والى
Class 2                  Class 1 
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الحمد هللا الذي أنشأ وبرى، وخلق الماء والثرى، وأبدع كل شىء وجرى، ال يغيب عن بصره 

ذا سرى، وال يخفى عن علمه مثقال ذره في األرض وال في السماء، اهللا الذي صغير النمل في الليل إ

  .ال إله إال هو الحي القيوم، خلق ادم فأجبناه ثم ابتاله فتاب عليه وهداه

  . يا من تحل بذكره عقد الشدائد والنوائب -

  . يا من إليه المشتكي وإليه أمر الخلق عائد -

  .الملكوت واحد  أنت الرقيب على العباد وأنت في -

  . أنت المعز لمن أطاعك والمذل لكل جاحد -

  . إني دعوتك والهموم جيوشها نحوى تطارد -

  

  : واآلن جاء ختام هذه األيام وخير ما نفتتح به ختامنا هو القرآن الكريم والمتدرب   

  الوفااحمد ابو                                                                      
      Class 1 

 آيات من الذكر الحكيم

 .صدق اهللا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين
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  كلمات االفتتاح -٢
  

  مدير مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرةجمال محمد كمال الدين . كلمة د
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

الطرق " المرحلة االولى بتدريب الدفعة االولى فى مشروع الحمد هللا الذى وفقنا إلى ان نصل إلى نهاية

  .، الحمد هللا كثيراً على اداء الجميع"تنمية مهارات التفكير واإلدارة" برنامج " المؤدية إلى التعليم العالى

 حسن موسى الشارونى/ االستاذ الدكتوراسمحوا لى ان أشكر باسم الطالب والمشاركين والمدربين 

معة لشئون التعليم والطالب على رعايته بالمشروع وقد حضر اليوم خصيصاً الساعة نائب رئيس الجا

التاسعة صباحاً من أجل ان يشارك حضارتكم فى الحفل الختامى للمشروع اليوم، وبأسمكم جميعاً نشكر 

 مدير المشروع واشكر بأسم المتدربين سيد كاسب /الدكتورإدارة المشروع بجامعة القاهرة ممثلة فى 

باسم مركز مبارك الزمالء االعزاء الذين قاموا بالتدريب والذين أتوا على أنفسهم ان يبذلوا الجهد و

ويبذلوا مزيداً من المجهود داخل قاعات التدريب الن نصل لهذه  النهاية أخذين فى االعتبار ان ننقل 

وانا اعتقد ان " وا المدربيناستنزف" اليكم كل الخبرات وفى البداية انا طلبت من المتدربين بجملة محددة 

جميع من اشترك فى التدريب قد استفاد تماماً من خالل الحوار ومن خالل التدريبات ومن خالل 

 اعتقد انه قد غير مفاهيم كثيرة لدى المتدربين ونأمل ان نراكم فى ،االنشطة وما وصلت اليه االن

التدريب ومن خبراتكم فى الجامعة فمصر فى الحياة العمليه تنطلقوا بالخبرات التى اكتسبتوها فى هذا 

حاجة اليكم، فكما قلنا داخل المحاضرات ان هناك فجوة كبيرة بين متطلبات سوق العمل وقدرات 

الخريجين، هذه الفجوة بين قدرات الخريجين ومتطلبات سوق العمل اعتقد ان المشروع قد نجح نجاحاً 

  كبيراً 

فع مهارات المتدربين بقدر ولو يسير، اتمنى لكم التوفيق فى ان يسد جزء من هذه الفجوة وان ير

  .واتمنى ان نراكم دائماً على خير
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  نائب رئيس جامعة جنوب الوادى  حسن موسى الشارونى. د.كلمة أ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

نت جمال كمال الدين، السادة الحضور فى الحقيقة انا ك. سيد كاسب، األخ العزيز د. االخ العزيز د

حريص جداً على وجودى معكم لسببين السبب االول ان هذه وظيفتى االساسية وانا مسئول عنها، 

السبب الثانى هو احساسى ان ابنائى الطالب هم الجزء الثانى لبيتى واسرتى واحساسى بالسعادة وانا 

بجواركم واعمل على حل مشاكلكم وربنا يوفقنى القوم بواجبى 

  .كما يجب

  . ونتمنى لكم كل خير وسعادة ومستقبل باهرواشكركم جميعاً

  

  

  

   "الطرق المؤدية الى التعليم العالى"  مدير مشروع  سيد احمد كاسب. كلمة د

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

عبدالمتين موسى . د.أ والممثلة فى ،لشكر إلى إدارة الجامعة التى بذلت كثيراً من الجهدابان ابدأ أود 

 الذى شرفنا بحضوره فى افتتاح الدورة التدريبية وها هو معنا الشارونىحسن . د.أرئيس الجامعة، 

 وأيضاً عماد. د خالد،. د، عبدالجبار. د والفريق المعاون له جمال كمال الدين. داليوم فى الختام، 

  .اوجه الشكر لكل المدربين
  

 سعيد جداً بالمتدربين وسعيد وكما نقول دائماً لوال وجود المتدربين لما كان هذا النظام كله موجود فانا

بتعليقتهم والتى تنقسم إلى تعليقات إيجابية وهذه التعليقات تذكرنى بمثال كوب اللبن فالبعض يشير الى 

انه قد شرب كوب اللبن كله ويريد المزيد، والتعليقات السلبية ايضاً جميلة جداً النها اظهرت الجانب 

يقترحون الحلول فى نفس الوقت وهذا نوع من انواع العلم البناء لدى المتدربين حيث انهم ينقدون و

" وعلم أدم " الذى نحرص ان تتعلموه ويشير الى ذلك االيه التى قرأها زميلكم فى بداية الحفل كان بها 

فالعلم خاصية من خصائص البشر والتطور فى هذا العلم مسؤليتنا جميعاً، ايضاً االنسان بطبيعته سريع 

ان يعلم غيره، انا ال اريد ان اطيل عليكم التعلم ويستطيع 

  وأقول لكم التدريب لم ينته بعد، فإن .لتعرضوا علينا فقراتكم

هذا الحفل يعتبر جزء من التدريب وخالل هذا اليوم سوف 

الحظاتى لتدارك موسأقدم لكم  التدريب استمع لمالحظاتكم على

  .ا مستقبالًهاالخطاء وتجنب

  



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٣٧

  التدريبيةكلمات ممثلو الفصول  -٣
  

  )١(كلمة فصل 

  )مروة عمر(تها ألق

  

؛ والصالة والسالم على شفيع هذه األمة وسيد الخلق أجمعين ..وبه نستعين ... بسم اهللا الرحمن الرحيم 

صالة وسالماً يليقان بمقامه خاتم المرسلين ومنه سالماً طيباً إلى كل من تبعه إلى يوم الدين ولك علينا 

  ؛..وبعد ..  رسول اهللا وسالماً على آل بيتك وصحابتك وتابعيهمومنا صالة وسالماً يا

أيها الحضور الكرام لقد تعرضنا إلى مفهوم الديمقراطية وإمكانية إبداء الرأي وسعينا إليها 

جميعاً غاية واستخدمناها وسيلة ولكن أقف أمامكم اآلن فخورة باختبارها عملياً والتحدث باسم زمالئي 

فأفضل طريق لفهم الديمقراطية هو ممارستها بالفعل وكل الشكر .  هو مرغوببما نرغب وليس بما

والعرفان لمن أتاحوا لنا هذه الفرصة وكل السادة الحضور أهالً بكم بين أبناؤكم في قنا، سعدنا بكم 

  .وبرؤيتكم متفقدين ومتابعين لكل ما يحقق مصلحة أبناء قنا

تي تواجه الشباب أال وهي توكيد الذات الشخصية أريد التنويه عن أهم مشكلة من المشكالت ال

واالجتماعية للشباب المصري وكيفية صموده تجاه تحديدات المجتمع وكيف يسعى لبناء وشخصية قوية 

  .قادرة على تحمل مسئوليات وأعباء الحياة

ومن أهم المحاوالت التي تساعدنا في بناء شخصية الشباب وبلورة كيانه كانت هي الطرق 

   ).PHE (ة إلى التعليم العالي المؤدي

نأمل أن يحل على هذه الدورة كل من لم يحالفه . هذا المشروع هو خطوة نحو هدف رسمي

  .الحظ في الحصول على هذه الدورة

وكل من . سيد كاسب مدير مشروع الطرق المؤدية للتعليم العالي/ وختاماً كل الشكر للدكتور

 .ذين نكن لهم كل التقدير واالحترامساهم في تخطيط وتنفيذ هذه الدورة وال
  

  

  

  مروة عمر شاكر
Class 1 



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٣٨

  )٢(كلمة فصل 

  )نشوى والى(ألقتها 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 قديماً كان هناك حكيم صينى يقول اذا اردت ان تبنى دائماً فعليك بزراعة الناس، وهذا مـا قـام بـه                     

ل بالمشروع كالشمس التى ال تسأم ابداً، لذا نعدكم  فقد كانت ألة العم Pathwaysـاالفراد العاملين بال

باننا لن ننسى ما تعلمناه من نظام وحفاظ على المواعيد، ونقول لهم جميعاً اننا نحتفظ لهم بزهوراً فـى                   

قلوبنا تعبيراً عن تقديرنا لكم ولكن الن كل الحب ال يكفى فإن كل الكلمات لن تكفى للتعبير عن عميـق           

  .سرورنا

  

  

  

  الىنشوى و
Class 2

 



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٣٩

  )٣(كلمة فصل 

  )هبة فوزى(ألقتها 

  

بسم اهللا السميع العليم والصالة والسالم على أفضل الخلق أجمعين وعلى ... بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  .آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين

  ؛..أما بعد 

طموحه وأهدافه  اليوم الكثير من التحديات والعوائق التي تقف حائالً دون تحقيق           الشباب  يواجه  

  .Pathways to Higher Educationولذلك كان البد من حل ينمي قدرات الشباب وكان مشروع 

ولكـن بعـد    . في بداية تقدمنا للمشروع كما على علم بأننا ستستفيد ولكن لم نقدر مدى االستفادة               

 علم بذلك من البدايـة      ولو كنا على  ،  انتهاءنا من المشروع والكتسابنا لهذا الكم من المهارات والخبرات        

ولكن كان هذا المشروع ينقصه شيء واحـد وهـو أنـه        ،  لكنا قد طلبنا أن تبدأ هذا المشروع منذ القدم        

 Class 3كما أننـا فـي   . فكنت أتمنى أن يكون فترة أطول كي تستفيد أكثر. مكثف وفترته قليلة جداً

  .أصبحنا أصدقاء

وختاماً نشكر كل من ساهم في . ذه التجربةوفي النهاية نأمل أن يخوض كل طالب الجامعة ه

  .تخطيط وتنفيذ هذه الدورة ونكن لهم كل تقدير واحترام

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

  

  

  

  هبه فوزي
Class 3  



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٤٠

  فقرات الحفل  -٤
  

  عرض للمشروع •

 معلومات عرض يتضمنوللمشروع وانشطته عرض  قام المتدربون بتقسيم انفسهم الى مجموعات لعمل        

ـ كما قدموا نبذة عن جامعة جنوب الوادى كأحـد          ه،  عن المشروع ومؤسسة فورد كممول ل       ينركاشالم

 المدربين الذين قاموا بالتدريب خالل هذه الدفعة وعمل قائمة إتـصال            بتعريفكذلك قاموا     .المشروعب

  .لهم تحتوى على وسيلة االتصال بكل مدرب

  

اتهم البالغة من الدوره التدريبية وابدوا استعدادهم وفى نهاية العرض اظهر المتدربون مدى استفاد

  .ورغبتهم فى االنضمام للدورة التدريبيه التى سوف تعقد فى اجازة نصف العام الدراسى



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٤١

   الشعرفقرة

  

 الزم تتكلمي
 

 وانتى محتاجة ليا  *** يعنى إيه ابعد واسيبك

 لو ضعتي من إيديا  *** ال مبقاش حبيبك

 ييجي يوم وتندمي  *** ال الزم تتكلمي

 وسمعت كالمهم وضعفت  ***  وتقولي ياريت ما سكت

 قول أي حاجة  *** اتكلم قول يا حبيبي

 وال عايزة أي حاجة  ***  مش عايزاكهقولي ل

 اللي قلبي بيه حس  *** إال حبيب عمري وبس

  إيههقلبي بعدك يجرا ل  *** تعرفي لو ضعتي مني

 أعيش في الدنيا تاني ليه  *** منيلو خدوكي يا عمري

 دنيا جواها مفيش  *** وإيه يجبرني أعيش

  حبيبي اللي بحلم بيه

 ونصيبه مش وليد  *** قلبي عاطف حنون

 بفؤاد قاسي عنيد  *** حزن كبير مرهون

 أهو أحسن مما تتألمي  *** اتكلمي يا حبيبتي اتكلمي

  تتألمي

  

  
 أحمد عبد الحق برعي

Class 1  



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٤٢

  المصوراتيفقرة 
  

  صور بس إزاى والحال مدهورأمن زمان وانا نفسى 

  روحت ألمى وشكيت الحال، إديتنى غويشة وكمان خولخال، قالت بيعهم وهتلك كاميرا وصور

  جبت الكاميرا وجريت على الشارع قلت أصور من أرض الواقع 

لت له ممكن صوره قال بس أول صورة لشاب معدى الشعر طويل والسلسلة عمالة تجيب وتودى، ق

بسرعة عشان رايح النت قلت له لو مستعجل أستناك قال الء معلش أصلى مبيت قلت له الزم بحث 

  قال الء انا رايح أشيت

 راقصة ومعاهم بياع لب وبنات ماسكين فوطة وموسيقى أسف حاجة ١٠٠ودى صورة لفيديو كليب 

  ة تكبر ونقول ليه مش مظبوطةبتدب والناس قاعدة ومبسوطة وتشوفوا البنت صغنطوط

 جدعان ماسكة فى إيدها شنطة ٣حدة حطه على وشها كوكتيل ألوان ماشية ووراها اودى صورة لو

بس يدوب سترها الهدمه بس أهى البسة جزمة واحد قال يارتنى الشنطة والتانى قال يارتنى الهدمه 

  ........الثالث قال يارتنى ال

عد ان كان فاضى او حتى مواعد واللى فى بقه دى أسمها شيشة اهللا ودى صورة لصحبنا على القهوة قا

أعلم فيها معسل وال حشيشة فضل يشد ويكح ويكح ويشد والحيل معاه إتهد قامت األزمة كابسة عليه 

وال قدرت تسنده رجليه والناس اتلمت حواليه وبسرعة خدته االسعاف على المستشفى على االنعاش 

  .ا خسارة يا خسارةسكت القلب مع الصفارة ي

ودى صورة ألطفال فى الشارع مرميه طفلة تبيعلك ذرة مشوية وطفل ماسك فوطة وجردل مايه وطفل 

  .شغلته ِبليه والصح بليه والباقى أعضاء فى شله حراميه الطفلة أهى حامل والطفل ضحية

ممكن كوبايه ودى صورة لموظف والسفرة قصدى المكتب وعليه طعميه قلت صباح الفل يا بيه قال 

مايه وبعد ما شرب قال عايز إيه قلت انا جاى وقبل ما اكمل قال عايز الشاى قلت بسيطة نص جنيه 

 طب والحل اعمل ايه؟ مالقتش غير انى ابيع الكاميرا ،ولما سألت لقيت شاى البيه مقدرش انا عليه

  .عشان شاى البيه

  
  حميد عبد اهللا احمد

Class 3  



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٤٣

  جابية للذاتجابية للذاتالبرمجة السلبية واإليالبرمجة السلبية واإلي
إن معظم الناس تبرمج منذ الصغر على ان يتصرفوا أو يتكلموا أو يعتقدوا بطريقة معينة سلبية ، "

التي تحد من حصولهم على أشياء كثيرة "بالبرمجة السلبية "وتكبر معهم حتى يصبحوا سجناء ما يسمى 

اإلجابة .  إلى برمجة إيجابية ولكن هل يمكن أن تغيير هذه البرمجة السلبية وتحويلها، في هذه الحياة

   "كيف نصل لذلك؟ولكن . نـــعم وألف نعم 
  

شرح لعملية البرمجة السلبية وإمكانية متدربين يتناول احد انشطة التلك الكلمات كانت عنوان لعرض 

تحويلها الى إيجابية، وبعد هذا العرض أعلن العديد من المتدربين عن إقالعهم تماماً عن بعض العادات 

  .لسلبية وتحولهم الى الجانب االيجابى لهاا

  

              
  هبه عبداهللا محمد            أحمد صالح الدين بدوى

Class 3                 Class 3  



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٤٤

  غداً سنصلى فى أقصانا

  الحفيد

  مرحباً بكى فى عالمنا روح البطل صالح الدين

  مرحباً بالزمن الماضى وبماض ما بقى ثمين        

  ار النصر قرينوبمن هز عروش الغرب وبه ص

  لكن ما بالم مجزعاً مهموماً والقلب حزين        

  صالح الدين

  أيكون سروراً والقدس واقصى االسراء رهين

  أتطيع البسمة وصغاراً تزبح كخراف بفلسطين        

  ويهود تنتهك الحرمات تقصف اعماراً وتهين

  وتدينوا لغرب وظالم قد كان لنور الشرق يدين        

  زائم تضعف وتهينهذه أعداء تنهشكم وع

  وعداء بين ذوى الرحم وخالف بينهم مشين        

  أثقلتم كاهلنا أحفادى قودتم صرحاً للعز رزين

  لكنا فقدنا طريق المجد واثاراً ما عادت لتبين  الحفيد

  صالح الدين

  طريق المجد طويل اوله أحياءاً للدين.... طريق المجد

  جدنا هللا بأرواح لم نحنى لغير اهللا جبين        

  فأتانا المجد بال طلب يطرق للعرب عرين

  فلتحيوا أمال للقادم وكفاكم للماضى حنين        

  لكن االمل يفارقنا يقتل فى الرحم جنين  الحفيد

  صالح الدين

  أملكم معقود بالوحدة وإال فاالمل سجين

  واعتصموا والقول حكيم بحبل هللا متين        

  باحتشدوا بكل سالحاً او بدعاء ثم بتأمين

  إذا فلتبق لتحمل رايتنا ولتبنى كياناً بفلسطين  حفيدال

  بل وداعاً لست إال روح بطل والجسد دفين  صالح الدين

  الحفيد

  فغداً يأتينا النصر مبين...وداعاً يا نسر الشرق

  سنخوض الموت بأرواحاً ذابت شوقاً للحور العين        

  واالرض نزود شهداء كى تنجب أبطاالً فتعين

  ك اوراقاً قد طويت منذ سنينونفوض بسيف        

  ونضالع فيها امجاداً وسنذكر لك منها حطين

  وغداً سنصلى فى اقصانا ونعيد المجد صالح الدين

  غداً سنصلى فى اقصانا ونعيد القدس صالح الدين

  
  حميد عبداهللا احمد

Class 3  

  
  محمود أحمد الصغير 

Class 1  

  



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٤٥

  فقرة اإلسكتش

  

يتناول مشكلة البطالة المنتشرة بين الشباب فـى المجتمـع          " وظيفة"بعنوان  قام المتدربين بعمل إسكتش     

وتدخل الواسطة الختيار الغير أكفاء وما يترتب على ذلك من خسارة الشركات التى تتعامل مـن هـذا                  

  .المنطلق

  
مجموعة من الشباب قاعدين في قهوة وكل واحد بيعمل حاجة ، جماعة بيلعبوا طاولة ، وجماعة   المشهد

  . بيقراؤ جرايد للبحث عن وظيفة أو لحل كلمات متقاطعة٣ أو ٢يتفرجوا على التليفزيون، وب

هو دا حال شبابنا النهاردة ، محدش القي شغل وقاعدين في القهاوي ، يا ترى "وهو يشير إلى الشباب   الراوي

  !".إيه السبب؟

كويس  الوظيفة دي تنفع معايا ، وعلى قد "  ، فجأة ابتسم ، وقال لوهو قاعد ع القهوة وماسك الجرنا  إسالم

  ".إمكانياتي ، واهللا لما أجرب حظي ، يمكن تطلع من نصيبي 

وصل إسالم تاني يوم الصبح الشركة ، ومعاه األوراق الخاصة بيه ،وشاف  شباب كتير  بتقدم اورقهم ،   الراوي

  ... .وأتقدم وقابل السكرتيرة 

اهللا قريت اإلعالن اللي كنتوا نشرينه في الجرايد بخصوص الوظيفة ، لو سمحتي و... السالم عليكم   إسالم

  . شكرا مع السالمة.. ماشى خالص ... آه أنا إسالم ... آه تفضلي ... وجيت أقدم فيها 

أهال وسهالً تشرفنا ، لو سمحت يا أستاذ ... أنت إسالم ... جبت األوراق المطلوبة ... وعليكم السالم   أماني

  .مع السالمة... الصبح وياريت متتأخرش ٩لورق عندينا ومر علينا يوم السبت الساعة إسالم سيب ا

وصل إسالم في الميعاد المحدد بالظبط زى ماقلتلوا السكرتيرة ، ولقي عدد كبير من المتقدمين منتظرين   الراوي

اللي حصل معاة  هنشوف أية ١١:٣٠أدوارهم ، وبالطبع انتظر دورة معاهم ، وبعد ما انظر لحد الساعة 

...  

  .آنسة  أماني اللي بعدة  احمد صالح

  .حاضر يافندم  أماني

  .أستاذ إسالم أتفضل دورك               ... 

  .ثالثة مديرين جالسين على مكتب يقلبون في أوراق إسالم  المشهد

  ...السالم عليكم   إسالم

   بتاعتك؟cvوعليكم السالم ، اتفضل يا أستاذ إسالم ، دى الـ   احمد صالح

  .شكراً ، ايوة هي بتاعتى حضرتك وياريت تكون عجبتكم  إسالم

  طاب انت اخدت دورات قبل كدة؟... ممكن يا إسالم تكلمنا عن نفسك؟   سامية

 تجارة ، شعبة لغة انجليزية  بتقدير عام جيد جدا سنة سأنا اسمي إسالم الطيب ، حاصل على بكالوريو  إسالم

  . ورات كتيرة زى كمبيوتر وانجليزيايوة معايا د ... ٢٠٠٥

  طاب ليه يا إسالم اتقدمت للوظيفة دى؟  عبد المنعم

  واهللا يا سيادة المدير علشان اكتر من سبب ؛  إسالم



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٤٦

  . النى عايز أعيش واصرف على نفسي زى أي شاب:أوالً

  . حاسس أنى هاقدر ادى في الوظيفة دى ألنها على قد امكانياتى:ثانياً

  .رين يتشاورون بصوت خافت مع بعضهمالمدي  المشهد

 بتاعتك cvباين عليك عندك إمكانيات كويسة وواضح انك واثق من نفسك ، والـ .. كويس .. كويس   احمد صالح

  .بتقول إنك كويس خالص ومناسب

  ...أثناء هذا الحوار يقطعه جرس التليفون   المشهد

  مين معايا؟..  احمد مدير الشركة ايوة أنا األستاذ.. وعليكم السالم .. الو  احمد صالح

  ازيك يا ربيع باشا ؛ أخبار معاليك اية ؛ وأخبار الشغل معاك؟  احمد صالح

خالص انا هادخلوا دلوقتى واشفوا دااحنا ملناش غيرك في الدنيا .. بتقول ابن اخوك هنا خالص !.. اية؟  احمد صالح

انسة امانى لو "وبعد ذلك قفل التليفون وقال " انىاثناء مكالمة التليفون ينادى على ام.."يا محمد باشا 

  "سمحتى هتالقى واحد اسمة محمود ابعتية دلوقتى حاال

  ..اتفضل يا استاذ محمود .. حاضر يافندم   امانى

  ..اى خدمة تاني ؟ مع الف سالمة ..  دلوقتي ااهوه وصل وأنا هادخلو  احمد صالح

  ..يرون ينظرون الية ويتهامسون والمد.. يدخل محمود فى تكبر وثقة   المشهد

  ماتعرفناش عليك؟.. ازيك .. اتفضل   منعم

  ..أنا محمود احمد .. الحمد هللا .. شكرا   محمود 

  أنت خريج اية يا محمود؟  سامية

  .واهللا سيادتك أنا خريج كلية تجارة  محمود

  تقديرك إيه يا محمود؟   سامية

  ..مقبول حضرتك تقدير الشعب   محمود

  ..يعنى لغة أو كمبيوتر زى كده .. أنت ما اخدتش دورات قبل كده؟   منعم

  أنا هعمل اية بالدورات دى؟.. يعنى اية؟ ال واهللا ما اخدتش ! دورات؟  محمود

  ..ليك حق مالك أنت بالدورات دى ما أنت معاك عمك الباشا كله .. وهو يتكلم بتهكم   احمد صالح

  ...بول محمود وينظرون إلية يتهامس المديرين حول موضوع ق  المشهد

  .مع السالمة. ألف مبروك يا محمود ممكن تفوت علينا بكرة وتستلم الشغل  احمد صالح

  !طيب وأنا يا سيادة المدير؟  إسالم

إسالم مين؟ مين؟ أنا؟ أنا قلت عندك إمكانيات لكن مش معنى كده انك تنفع للوظيفة .. أنت؟ أنت مين؟   احمد صالح

  ..مالئه المديرين وينظر إلى ز.. 

ما أنت ! أنا اللي كنتوا بتناقشوني قبل التليفون وقولتولي إني عندي إمكانيات تنفع للوظيفة؟.. أنا إسالم   إسالم

  حضرتك سألتني كل األسئلة المطلوبة مني

  .. ال دى أسئلة عامة طاب يا إسالم أنا هسألك كام سؤال كده ع الماشي علشان نختبرك؟  منعم

   على باشا؟طاب اسم مراتو اية؟تعرف محمد

  طاب مال مراتو بالوظيفة بتاعتى؟ .. ايوة اعرفو  إسالم 

الموظفين بتعتنا ..يه على الشركة بتاعتناأازاى افرض حد سألك السؤال دة ومعرفتش تجاوب يقولوا   منعم 



  بمحافظة قنا ولىاأل الدفعة –تنمية مهارات التفكير واإلدارة 
 

 ٤٧

  ..معندهاش معلومات عامة 

  تعرف تتكلم صيني؟.. لمناك طاب انا هسئلك سؤال تانى علشان متقولش أنى إحنا ظ  سامية

  ..صيني؟ مالنا بالصيني؟ وغير كده مكانش مطلوب فى للوظيفة   إسالم

نقولهم اية استنوا لما نعلم مواظفينا صيني وال نكلمهم .. افرض إحنا اتعاملنا مع الصين  .. إزاي  سامية

  .ايوة.. دى سمعة شركة يا أستاذ .. بالعربي 

ي علينا السنة الجاية فى نفس الميعاد وابقى اتعلم صيني واعرف اسم مرات محمد بص يأبني أنت تعد  احمد صالح

  ..هنكون جهزنالك وظيفة تليق بيك ..  على باشا

  ..ويغادر المكان بحسرة وغضب .. خالص يعنى دة اخر كالم   أسالم

  ..وبعد مرور أول شهر من شغل محمود هنشوف عمل إيه   الراوى

ح قاعد ع المكتب ويدخل علية عبد المنعم وسامية بعصبية وغضب ماسكين تقارير في المدير احمد صال  المشهد

  ..أيديهم 

  ..شايف آخرة قراراتك شايف اللي أنت عينتوا عمل إيه   عبد المنعم

  ..كمان شفوا التقارير دي كلها غلط .. ال .. ال   سامية

ايا ووفقتوا عليه وغير كده انتوا عارفين إني مقدرش ليه هو أنا اللي عينتوا لوحدي ما انتوا كنتوا مع  احمد صالح

  ..أزعل الباشا 

  ..بعد ما خربت الشركة .. لكن بعد إيه .. شايفين بعد ما عينوا ووافقوا عليه عايزين يطردوا   الراوى

  ..وإسالم ماسك جرنال .. إسالم وأصحابه قاعدين ع القهوة   المشهد

  ..دي مش على قد إمكانياتى شايفين إيه رأيكم في الوظيفة   اسالم

  ..وبيسيبوه وبيمشوا .. يا عم روح ابعد عننا .. ما أنت كل مرة بتقول كده ومش بتتعين .. ياه   اصحابة

  ..طاب أنا عايز اشتغل اعمل اية   اسالم

  تأليف وسيناريو وحوار

  
  محمود أحمد الصغير 

Class 1  
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  المعرض -٥

  
سيد كاسب مدير المشروع، . ب رئيس جامعة جنوب الوادى، دحسن موسى الشارونى نائ. د.إفتتح أ

 الذي يضم إبداعات خريجي هذه الدفعة من أعمال أدبية  Pathwaysجمال محمد كمال الدين معرض.د

وفنية ويدوية، وهذه اللقطات تمثل انشطة الطلبة وحماسهم فى المعرض الذى يضم ابداعاتهم الفنية 

  .وأعمالهم األدبية

 
  

  

   التكريم فقرة-٦
  

  .تم تكريم المتدربين الذين قاموا بنشاط فى حفل الختام وإعطائهم هدايا من المشروع
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   صور جماعية-٧
  

   سيد كاسب. وفى نهاية الحفل تم التقاط صورة جماعية للمتدربين مع د

  

  
 

 
  

  .جيدةرجةوفى نهاية حفل الختام تم تقييم الحفل وفاعلياته من جانب إدارة المشروع وحصل على د


