
 

   

 وحدة ضمان اجلودة- كلية االقتصاد املنزيل
 معيار الطالب واخلرجيون

 ( م2020/2021)وحدة اخلرجيني

 حضور ابنائنا

 المشروعات الخرٌجٌن

 تنمٌة لدورات جهاز



 

 

 -محاور اساسٌة كما ٌلً: 3وٌتم تحمٌك تلن االهداف خالل هذا المعسكر والبرنامج التثمٌفً لطالبنا من خالل 

 الٌوم الثالث الٌوم الثانً الٌوم االول

 :المحور االول-  
 ص(33339ص الى0339من الساعة )     

للتنمٌة  مدرب الجهازٌموم به  ** الجانب العملً والفنً:

عات التى ٌمولها ولتعرٌف الشباب بنوعٌة وتنوع المشر

وطرق التموٌل وطرق السداد والتسهٌالت التى ٌموم  جهازال

 بها لمساعدة الشباب على الامة هذه المشروعات3

 :ًالمحور الثان 
 م(1م الى 31من الساعة )

لتدرٌب وتعرٌف  -** الجانب التجاري واالداري والتظٌمً:

الشباب كٌفٌة عمل دراسة جدوى للمشروع وكذلن نبذه عن 

ادارة االعمال وإدارة حسابات المشروع وطرق التسوٌك 

السلٌمة التى تساعد الشباب على نجاح المشروعات وذلن 

 تخصص للبرنامج3درب ممن خالل ورش عمل ٌموم بها م

 : المحور الثالث- 
 م(5م الى 3من الساعة )

من خالل ورش عمل  لتنمٌة  -تنمٌة المدرات البشرٌة:** 

طرق التعامل السلٌمة مع المدرات البشرٌة التى تعمل فى 

دارتها الستخراج افضل الطالات إتلن المشروعات وحسن 

واالبداعات منهم وكذلن تدرٌب الشباب على التعامل مع 

المعولات او المشكالت التى تواجههم فى هذه المشروعات 

اٌجابٌة تساعدهم على االستمرار فى نجاح وتطوٌر  بطرٌمة

تلن المشروعات من خالل مدرب تنمٌة بشرٌة متخصص او 

 مدرب تعلٌم مدنى متخصص3 

 
 
 

 زٌارة مٌدانٌة   
 (ٌوم كامل)        

 
لعدد من  الخرٌجٌن الشباب ** تنظٌم زٌارات مٌدانٌة لهؤالء

بحاضنة ر متناهٌة الصغو والصغٌرة المتوسطةلمشروعات ا
للبرنامج ٌتخلله شرح عملً من خالل  االعمال بتال

ات الذي ٌرافك الطالب فى تلن الزٌارالمتخصص التجاري 
 المٌدانٌة.

 
 م(31339ص الى  0339من الساعة)

منالشة االٌجابٌات والسلبٌات للٌوم االول والثانً مع ** 
وعرض بعض نماذج لمشروعات للتنمٌة  مدرب الجهاز

ممترحة من الشباب لمعرفة كٌفٌة البدء فى تنفٌذ تلن 
وتولٌد افكار جدٌدة وتحلٌلها وخطوات تطوٌر المشروعات 

المشروع وإعداد وتطوٌر خطط التسوٌك وتمدٌر تكالٌف 
االنتاج والمشترٌات وتحدٌد الموارد البشرٌة الالزمة 

فٌذٌة لبدء هذه للمشروع وتخطٌط الربح والخطوات التن
 المشروعات.

 

 م(4الى  م3339من الساعة )

**  ورش عمل من خالل مدرب التنمٌة البشرٌة  او مدرب 
لٌساعدهم التعلٌم المدنى ٌموم بتمسٌم الطالب الى مجموعات 

على استخراج ورلة عمل لكل مجموعة من خالل ماتم 
 -دراسته بمعسكر البرنامج التثمٌفً وتشتمل على االتى:

اراء وافكار الشباب فى تطوٌر وتحدٌث المعاهد  -1
الفنٌة بالكلٌات التكنولوجٌة لكً تواكب سوق 

 العمل.
ما تم االستفادة منه فى هذا البرنامج لمساعدة الدولة  -2

على حل المشكالت االلتصادٌة واالستثمارٌة 
 ومشكلة البطالة فى المجتمع.

المعولات والمشكالت التى تواجه الشباب حٌن  -3
فى تنفٌذ تلن المشروعات وطرق العالج لحل  البدء

تلن المشكالت من وجهة نظر الطالب من خالل 
 ماتم دراسته فى هذا البرنامج.



 

 : ًختام معسكر البرنامج التثمٌف- 
 م(5339م الى  4339من الساعة ) 

** توزٌع الشهادات على الطالب المشاركٌن فى 
 البرنامج التثمٌفً.

 



 

   

  



 

  



 



 

  



 

   



 

 



 

 


