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بسن اهلل
الرمحي

احلاضٌة التكٌىلىجية جباهعة دهٌهىر

الرحين

مت إنظاا ٘ اض ةااهٕ اولههُوُدّاإ ولمبلهاانِو ظ ة اإ
دةهًُر ع م .2016

أهـداف احلاضٌة

التكٌىلىجية:

تًدف اض ةهٕ اولههُوُدّٕ ظ ة ٕ دةهًُر إىل :
 .1تكاادِ اونع ِاإ َاولُدّااٌ وظااب
َاجل ة ٕ.

املبلهاانِو َاملدرتعاان مبش فعاإ اواابش ٔ

 .2دع َتشُِل املبلهنات ظ ة ٕ دةهًُر.
 .3صّ غٕ عه صن اضم ِٕ اوفهنِٕ.
 .4تُف أسص امله فشٕ او دوإ نيان امللكادةن ولشضاُى علاٖ رع ِإ َدعا اض ةاهٕ

اولههُوُدّٕ.
 .5تهفّاامح ةلاإ اع ةّاإ ف واإ مبدللاال َس ا ٙلً ولل نِاال نيتيااداف َاةه نّ ا ت
اض ةهٕ اولههُوُدّٕ.
 .6تُف اولمُِل اومحاتْ ولش ةهٕ َعدم حتمل اودَوٕ أَ اجل ة ٕ أعب ٘ ة وّٕ إة فّٕ.
 .7زِ دٔ قدرٔ اوظب َحتدِح ة لُة تً فٖ اجمل الت اولٖ ًِلمُى نيً ةجل اوربجمإ أَ
طنم االتض الت ةو خ ى تُف نع م ع دى الخلّ ر أفضل او ه صن املؤيلإ املبلهانٔ
َزِ دٔ فنص او مل املل سٕ هل ةع اوظنن ت اودَوّٕ.
 .8انلظ ف قدرات اوظب

َإعط  ًٙاوفنصٕ ولل ب َإظً ر قدراتً اوه درٔ مم ِزِاد

ةو انلم  ًٙملضن اضبّبٕ َت مّل ةظ عن االنلم ٘ َخدةٕ اوُطو.
 .9اعط ٘ اوفنصإ ولمبلهانِو املضانِن ولكادِ خمرتاعا تً َحتكّال اوامحات علاٖ
املشلُِن املضنٗ َاو ملٖ ةو خ ى املؤمتن اودَىل ولمبلهنِو  ،نيل َتُف ةزِد ةو
اوفنص ولشُِل افها ري املبلهانٔ علاٖ اوهطا م اوادَىل َنشاح ني ا سكاُم
امللهّٕ اوفهنِٕ امل دِٕ.
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أًشطـة احلاضٌة التكٌىلىجية:
 بروتىكىالت التعاوى والشراكات
 .1إنظااا ٘ ةهلاااح اواااا ) (TICOنمنناااز وهكااال َتشاااُِل َدعااا االنيلهااا ر
َاولههُوُدّ ظ ة ٕ دةهًُر َقد متت املُافكٕ اوهً  ّٕٙعلٖ اولمُِال َاول قاد
ةع أن دميّٕ اوبشح او لمْ َاولههُوُدّ .
 .2تهفّمح ةب درٔ (أطف ى علم ٘ ملشلكبل أفضل ) حتت اس  " :د ة ٕ اوطفل " ًَِ ،ادف
اوربن ةر إىل انلظ ف َاسلض ى األطف ى املمّزِو يف ةناسل ةبهنٔ ةو اول لّ ،
َيُ َاسد ةو نيناةر اول لّ اإلنيداعْ غ اونمسْ ول لُم نيلمُِل ةاو أن دميّإ
اوبشح او لمْ َاولههُوُدّ َنيظنانٕ ةع اض ةهٕ اولههُوُدّٕ.
 قّ م اض ةهٕ اولههُوُدّٕ ولمبلهانِو نيلشهاّ أفها ر انيله رِإ َمنا جز
أَوّٕ و خرتاع ت َاويت عكدت مبدِنِٕ اول لّ اوفين مبش فعإ اوابش ٔ  -مبدِهإ
دةهًُر َق م ني ولشهّ ن ً ةو اوشّد أ.د /ننِ فنز َاوشّدٔ أ.م.د /يه ٘ ةًدٓ أنيُ
زِد.
 هشروعات وابتكارات
 .1تكدم إىل اض ةهٕ (  ) 5نينا٘ات اخرتاع فٖ جم الت ةلهُعإ ةجال ( :اوطاح اوبّطانٗ
َاوضّدوٕ َاوزراعٕ ).
 .2ةظاانَع حتشاان َتطااُِن املهلباا ت اجل ة ّاإ َاواامحٓ سااّؤدٓ إىل حتشااو يف
اولضهّل اودَوْ ورتتّح اجل ة ٕ.
 .3ةظنَع انظ ٘ املشنح اونَة نٖ السلّ
او مل فٖ تهفّمحٍ.

انظطٕ َيُاِ ت اوط

ني جل ة ٕ َد رٗ

اوفهّٕ ولهمّٕ فهانٔ املظانَع ت ةله يّإ اوضاػن
 .4ةظنَع تطُِن ةً رات اوط
َجوو ني ول َى ةع إدارٔ اول لّ اوفين النلش ةً رات او زةٕ.
 .5ةظنَع ت انش املً رات او زةٕ ولهفّمح املظنَع ت اوضػ ٔ أَ ةله يّإ اوضاػن
ةجل تهفّمح ةظنَع اخل ِ اوظمشّٕ َاملُنل ز.
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 دورات تدريبية
ةو ةدارض اوج نُٗ اصش االفه ر االنيله رِٕ نيطنِكٕ ادا٘ او مل
 .1تُدٌّ ط
فٖ اوبشُخ اخل صٕ نيً مب ِل  ٙةع قُاعد اوبشح او لمٖ.
 .2تهفّمح جممُعٕ ةو اودَرات اولدرِبّٕ نيًدف زِا دٔ فانص اولُظّال وادٗ اوظاب
ةجل:
-

دَرات اولشدخ ني ولػٕ االدملّزِٕ.

-

دَرٔ إد دٔ اولػٕ األمل نّإ ملشالُٗ  Bاوامحٓ ِلاّا اولظاػّل يف ني ا
األَرَنيّٕ ةجل أمل نّ َسُِشنا.

-

فلا ني اولكدم ودَرات تهمّٕ قدرات اوظاب
اورتاثّٕ َصه عٕ اوهلّ .

اوادَى

يف جما الت األعما ى اوّدَِإ

ً دوات وورش العول
إق ةٕ سلشلٕ ةاو اوهادَات ََرش او مال وطا
قدراتً َةً راتً االنيله رِٕ ةهً :

د ة إ دةهًاُر ولهمّإ َحتشان

 )1تهعّ َتهفّمح ندَٔ عضُر اوشاّد املًهادض /حمماد فانز عا ةن – رٙاّص نا دٓ
مسُسٕ َ -جوو ُِم األرني ا ٘ املُافال 14فرباِان  2018نيهلّإ اورتنيّإ د ة إ
دةهًُر.
َ )2رطٕ عمل ني هُاى " ُِم االنيله ر جل ة ٕ دةهًُر " َجوو ُِم  2016/4/26ة نض
ني جل ة إ َاالعا ى عاو انظا ٘ اض ةاهٕ اولههُوُدّإ
ملبلهنات اوط
ظ ة ٕ دةهًُر اولٖ تًدف اىل :
َ )3رطإ عمال ني هاُاى  job hunting techniques :اولاٖ قادةت سّاح غطات
املكبلن علٖ اولدنز.
اودَرٔ او دِد ةو املُةُع ت اولٖ تً اوط
 )4عكد ندَٔ مبدرز نلّٕ اآلدا ولل نِل نيهّفّإ إنظا ٘ ةظانَع ت صاػ ٔ
ةنعٕ َةظنَع ت ةله يّٕ اوضػن ةجل ةظنَع ت:

-

اولشُِل عرب االنرتنت.
إنظ ٘ خ ِ مششّٕ ولُوّد اوط قٕ اوهًننيّٕ.
ةظنَع ت ل إدنا٘ املُنل ز.
نّفّٕ اقله ص اوُظ ٙل.

 )5عكد ندَٔ نيهلّٕ اولذ رٔ نيدةهًُر يف (ُِم االنيله ر) ول لّ طاب اجل ة إ
نّفّٕ إدانا٘ اضم ِإ اوفهنِإ َاوُسا ٙل اوشانِ ٕ َنامحوو او دِإ
ضم ِٕ األفه ر املبلهنٔ َاالخرتاع ت.
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 )6اسلهم ى اوهظ ط ةع ةدِنِٕ اورتنيّٕ َاول لّ فٖ اق ةٕ َرش عمل وهّفّإ
املدارض اوفهّٕ ولله فص علٖ ةشلُٗ اجلمًُرِٕ
ةل٘ منُجز االنيله ر وط
َاوطلبا ت ذماُ نّفّإ
و فه ر املبلهنٔ ولل لّ اوفهٖ َتُدّاٌ اوطا
حتشن االنيله ر مب ِل  ٙةع طنَط اوبشح او لمٖ.
 )7املظ رنٕ ني نيله رِو يف ة نض ( اوك ينٔ ةبلهان  )2017عاو ذامحِن او كال
ص بٕ االنج ر َعو زِ دٔ انل دّٕ َدُدٔ اضبُ َفاُى اوضاُِ مبننبا ت
أةهٕ.
 )8إعداد ةننز دعا االنيلها ر َتشاُِل اولههُوُدّا َتزَِادٍ ني إلةه نا ت
املطلُنيٕ ةو ق عٕ اسلم ع ولمبلهنِو َأدًزٔ نمبُّتن ةلكدةٕ.
 )9عكد عدٔ ادلم ع ت ةع خمرتعن ةو حم فعيت اوبش ٔ َاإلسههدرِٕ َطانح
نّفّاإ ةااذ منا جز نياانا٘ات االخاارتاع اخل صاإ نيتن دميّاإ اوبشااح او لمااْ
َاولههُوُدّ مبضن

532

إجنازات

أ  .د  /عبيد صالـــــح  -رئيس جاهعة دهٌهىر  -أستاذ الرقابة الصحية على اللحىم وهٌتجاتها
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ندوة بحضور السيد المهندس /محمد فرج عامر – رئيس نادي

سموحة
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أنشطة جامعة الطفل
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تحكيم  15فكرة للتعليم الفنى بمدريرية التربية والتعليم
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حلقات تحدث اللغة االنجليزية
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ورشة Job Hunting techniques
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