
                                                                                                                                                 
  

 

متدربالدليل العملي لل  
I.  ؟التدريبما هو 

و ممارسة  تعطي الفرصة المتدرب الكتشاف العالم المهني ؤسسة،شركة أو ممهنية داخل التدريب هو تجربة 

 . تعلم تطبيقي

 ك فرصة للتفكير في مشروعك المهنينه يسمح أيضا إلعطائاجح. إمهني نمعبر مميز لتسهيل إدماج التدريب 

 تخصص جديد. أكيد اختيارك الدراسي أو تغييره نحووت

  

 : يمكن ذكر بعضها، فوائد التدريب متنوعة

 ؛ما درسته في القسم على ارض الواقع طبيقت 

 ؛المهني و قواعدهف العالم ااكتش 

 ؛مشروعك المهنيفي  التفكير 

  مهنية؛اكتساب مهارات جديدة و سلوكيات 

  ؛ادماجي المهنيتيسير 

 المهنية؛ بناء وتوسيع شبكتي 

II. ؟تستطيع ايجاد تدريب كيف 

 فزحاالتحضير السيرة الذاتية ورسالة  .1

 .هاتقنالتي ت اللغات و مهاراتكو الجامعية وخبرتك المهنية و الجمعوية و ة يساالدرالسيرة الذاتية مسيرتك لخص و ت

 .مقابلة يجري معكأن يقرر إذا كان سوف  و ،اولية عنكصورة  المشغل من اكتشافك ، و أن يكون تمكنالسيرة الذاتية 

تكوينك وعرض الربط بين و تسمح ب ، و يجب أن تصاحب السيرة الذاتية.تدريبلاسباب طلبك لتشرح الحافز  رسالة

 .في مسارك المهنيأن يؤثر إيجابيا  هالتدريب يمكنلماذا هذا  ،أيضا. ، وتشرح ترشحت لهالذي  التدريب

  الممكنة للعثور على التدريبالقنوات   .2

، المعارض والمحافل، لينكدإنواإلعالنات الصحفية،  يبرالتدقنوات مختلفة )مواقع البحث عبر يمكن  إليجاد تدريب

فرصك في عن طريق الجمع بين كل من هذه القنوات للبحث، يمكنك زيادة  ..(..مواكبكدعم  و طلب، عبر عفوي ترشيح

  للقيام بالتدريب.خيارات مختلفة  لك يكون بشكل أمثل أنالعثور على التدريب أو 

 توقيع اتفاق التدريب الداخلي  .3

ي تال مؤسسة، مع ممثل الالتدريبلتوقيع على اتفا، ا ، يجبعلى طلبك)خطية أو شفهية(  الموافقةتفا،، بعد تلقي اال تمإذا 

مطبوع وفر لك ست التي. يةعليمالت تكفي مؤسس تداريبمسؤولة عن الال المصلحةاالتصال بقوم بألول، تا. في تستقبلك

  .من طرف المؤسسة المستقبلة و من طرفكالتي ينبغي أن تتم تعبئته  و تفاقيةاال

 

 

 



                                                                                                                                                 
  

 

 

III. جاح التدريب نا: 

 مهمات المحددةال .1

تكون لديك مهاراتك. وبالتالي، يجب أن مع  المؤسسةحتياجات ا مالءمة بينهي لتدريب في االمهمات المحددة لك 

في طرح األسئلة لزمالئك أو تتردد  ال . في حالة صعوبة أو سوء الفهم، ينبغي أناالت الالزمة لالضطالع بهالمؤه

عل إيجابيا يجب أن تتفافالندماج في الحياة المهنية، لتقريبا ال غنى عنه م ي. التدريب مرحلة تعلفي التدريب للوصي عليك

 لنجاحهامة ال مهارات التعامل،ت تقنية ولكن أيضا مهارا كتسبتفي مهمتك. في نهاية التدريب سوف  المتدخلينمع جميع 

 .ك المهنيمشروع

 التعليمية المؤسسةفي  يمؤطرلعالقة مع ا .2

حاليا. تتابعه الذي  كوينتتماشى مع التلمهمات المحددة وأن ا التدريب سير حسنيضمن  ؤسسة التعليميةلمفي اطر كل مؤ

 بالبريدا أسبوعي اتقريرو ترسل له . معك التدريبلجعله يتتبع سير منتظمة معه ل عن عقد اجتماعات مسؤوانت 

 ونقاط القوة ونقاط الضعف في األسبوع.تنفيذ المهمات تفاصيل االلكتروني من صفحة واحدة تتضمن 

 التدريب الوصي في العالقة مع .3

أن قد يطلب منك العمل مع زمالء آخرين أو  ومباشرة. تتبع له شركة. الفي رئيسك المباشر هو الوصي علي في التدريب 

 تتبعنصف ساعة لحوالي  ستغر،ي أسبوعي معه،بتنظيم لقاء في اجتماع أو ورشة عمل. عليك أن تأخذ المبادرة تمثله 

 ا.هواجهتقد تكون ، ومناقشة المشاكل التي ياألسبوعالبرنامج منجزات 

 احترام النظام الداخلي: .4

اوقات الدخول و الخروج المعتمدة باإلضافة الى . احترام كليك اتباعهي يجب ذلا نظام داخليحكمها ي ستقبلةالم مؤسسةال

يتم لتحذير اللفظي، أو األسوأ من ذلك، أن يعرضك لقد و عدم احترامك لهذه القواعد الشركة. ب اصةالخسرية المعلومات 

في  ه، وأن تحترمركفي اعتباتأخذه ، ويجب عليك الحرص على االطالع عليهلتدريبك، قبل نهايته. ولذلك،  ضع حدو

 .يحترمونهالموظفين ال  بعص أنعدم احترامك له ببرر تأن  كيمكنال و جميع الظروف. 

IV. تقييم التدريب 

 تقرير التدريب  .1

 :على ملت. ويشلمؤطرك بالمؤسسة التعليمية ، وتسلمها للوصي عليك بالشركة ونجزها وثيقة يجب أن تهو  التدريبتقرير 

 وتنظيمها، وتاريخها وقطاعها. نبذة عن المؤسسة المستقبلة، رشككلمة 

عن  ، فضالا او جرئياالتي انجزتها كلي ، واسندها اليك الوصي عليكو المهمات التي ، تي استقبلتكثم، تفاصيل اإلدارة ال

 هذا التدريب.  استخلصتها منالدروس التي 

 استمارة التقييم .2

، في سلمك سوف يف، و النقط الالزم تحسينهبتحديد نقاط القوة  يقوم وادائك اثناء التدريب، تقييم الوصي عليك من مكن تيل

 . حددةوفقا لمعايير م بكالتقييم الخاص مطبوع نهاية ال

 نطااعاتاالبطاقة  .3

 ات.يبدرتالونوعية ستقبال االتدريب، لتمكينها من تحسين حول ال نطباعاتكاكات تعطيك الفرصة لملء ورقة بعض الشر

 


