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 ITOTاحملرتف  املدرب الدوىلدبلوم                                  
                              

 اهطًد أ . د / ُآب زًٓظ اجلاًعُ خلدًُ اجملتٌع وتًٌُِ اهبًُٔ  حتت اغساف 
 رفــــتتش

  باهكآسَهوتدزيب واالضتػازات جاًعُ دًِٔىز باالغرتان ًع االكادميًُ اهلِديُ 
 بسعايُ كى ًّ:

 ًسكص اهتعوٍ اهطسيع بربيطاًُا  .1
2. It Academy  بلِدا 
  اهبىزد االًسيلِ باهىاليات املتخدَ االًسيلًُ  .3

 للسادة اعضاء هيئة التدريس والعاملني   
 والطالب باجلامعة 

 ومؤسسات اجملتمع املدنى 

 فِ اهتًٌُِ اهبػسيُبعكد دلٌىعُ ًّ اهدوزات 
 عاوْ بني اجلاًعُ واالكادميًُ تىكىي اهتووذهم فِ ضىْ بس

 عـــم                                    

  دـــد السيــور / حممـالدكتى ـالدول املدرب
 خبري دوىل فِ املىازد اهبػسيُ واهتدزيب اهكًادّ 

 زًٓظ دلوظ ادازَ االكادميًُ اهلِديُ هوتدزيب واالضتػازات

 د الدولـى الدكتـور / فتحــى سعيـــ دربامل
  اهطاقُ احلًىيُ ؤًازات اهتفلريواهصخُ اهِفطًُ  اضتػازّ
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 وتبدأ اوىل بسادلٔا باجلاًعُ

 

 

 حيصى فًٔا املتدزب عوِ 

 

 

 

 

 

 

 : اىل  وئدف اهربُاًج
إعداد املػازكني فًٔا ُظسيًا وعٌوًا هًصبخىا ًدزبني ًكتدزيّ ويتٌتعىا بلفاَْ عاهًُ يف حتوًى احلاجات     

يد األٓداف اهتدزيبًُ وتصًٌٍ اهدوزات وتكدمئا وتكًًٌٔا عوٌ أضظ عوًٌُ ومبٔازات عاهًُ اهتدزيبًُ وحتد
 .املطتىٍ غلال وًضٌىُا

 
 

 هكب ًدزب دوهٌ ًعتٌد ًّ األكادميًُ اهلِديُ .1
 كازًُُ املدزب اهدوىل املعتٌد ًّ االكادميًُ اهلِديُ .2
 احلكًبُ اهتدزيبًُ كاًوُ هوٌكسز اهتدزيبِ .3
 : االتًُ  غٔادات ًعتٌده ًّ اجلٔات .4

 ًوجاًعُ دًِٔىز  – ُ اهلِديُ هوتدزيب واالضتػازاتاالكادمي 
  ًَسكص اهدميكساطًُ وحكىق االُطاْ ظاًعُ اهكآس 
  واملولًُ اهفلسيُطاضاملسكص اهدوهٌ هوتخلًٍ واهى ُ 

 غٔادات اخسّ .5

 ITOTرتف دبوىَ املدزب اهدوىل احملب
 بىاقع ضتىْ ضاعُ تدزيبًُ                         2012خالي غٔسضبتٌرب 
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 :  ربُاًجذلتىيات اه
 

 . تىحًد ًفآًٍ وًعايري اهتدزيب (1

 . حتديد وحتوًى االحتًاجات اهتدزيبًُ (2

 . وضع األٓداف اهتدزيبًُ (3

 . تصًٌٍ اهرباًج اهتدزيبًُ (4

 .اهتدزييب إدازَ اهىقت (5

 اهطاقُ واضتخدأًا يف اهعٌوًُ اهتدزيبًُ (6

 . تكىيٍ اهعٌوًُ اهتدزيبًُ (7

 . أدوات وًكايًظ اهتكًًٍ -قًاع أثس اهتدزيب  (8

 . ضوٍ االحرتاف –اهتدزيب بِصفٌ اهعكى  (9

 . تصًٌٍ اهتٌازيّ واألهعاب اهتدزيبًُ  (10

  )  تطىيس اهرباًج اهتدزيبًُ ) إعداد احلكًبُ اهتدزيبًُ  (11

 . تِفًر اهرباًج اهتدزيبًُ  (12

ًطاعدات  -ًٔازات اهعسض واإلهكاْ طسق وأضاهًب اهتدزيب  -إعداد وتصًٌٍ اجلوطات اهتدزيبًُ .   (13
 . املدزبىْ وأمناطٍٔ –املتدزبىْ وأُىاعٍٔ وكًفًُ اهتعاًى ًعٍٔ  -وًعًِات ووضآى اهتدزيب 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 وميلّ هوٌتدزب احلصىي عوِ غٔادات دوهًُ اخسّ هوربُاًج بسضىَ اضافًُ ًّ اجلٔات االتًُ :
 يطاًُُ وًىثكُ ًّ وشازَ اخلازجًُ املصسيُكوًُ كاًربدج اهرب

 وًىثكُ ًّ وشازَ اخلازجًُ املصسيُ جاًعُ كىهىًبىع األًسيلًُ
 وًىثكُ ًّ وشازَ اخلازجًُ املصسيُ اكطفىزد

 جاًعات اخسّ
 

 

جًِٔا  3000جًِٔا بدال ًّ  1400بتلوفُ   

 مبكس اجلاًعُ 


