
                                                                                                                                                 
 
 

 لوصيل عملي دليل

I. من هو الوصي؟ 

  

المهني. خدم لدى المؤسسة المستقبلة، يعمل على ادماج و مرافقة المتدرب أتناء تدريبه تسالوصي هو م
بانتظام مع ان يتابع الوصي  و علىلمتدرب وأهدافه. يتضمن مهام امعا برنامجا للتدريب يحددان 

 .للمهام والصعوبات التي تواجهه انجازهالمتدرب 

  

 مهام رئيسية: ةوهكذا، يمكن تلخيص مهام الوصي في خمس

 في الفريق؛ دماجهاالعمل على  المتدرب و استقبال -1

 ؛بأن يعهد له دائما بمهمات  المتدرب معرفته المهنية مع تقاسم -2

 شركة؛التقديم المشورة والنصائح حول الحياة في  3

 أهداف التدريب؛لتزام بالتحقق من اال 4

 ن.حول محاور التحسله تقديم توصيات  المتدرب وتقييم  5

II. على متدرب؟ لماذا الوصاية 

 قبل التعيي    ا مل وسيلة -1

حرف الشركة  مروره احدىالشركات هذه الطريقة في التعيين. ويتعلم المتدرب من خالل تفضل 
قد يتم ف، اقيمهمع احتياجات الشركة ويتماشى مع تتطابق متدرب ال ت مهاراتوعملياتها المختلفة. إذا كان

 في الشركة. عليه عرض وظيفة

  

  كقيفر عنك و عن عمل ال خفيف عبءت -2

ن  المستخدمون ن بي  ي وقت واحد.  غالبا ما يكونوا موزعي 
ن
ي  و وجود عدة مشاري    ع ف

ن
الفريق يسمح متدرب ف

 . اليه المهامبإسناد بعض لوصي ل

  

 تقاسم المعرفة -3

ة  اكمة بعد عدة سنوات من التأطي  متدرب فرصة لتبادل المعرفة والخير ة المهنية، مع أجيال بر تجالمير

اح  للوصي من ما يجلب المتدرب معرفة نظرة جديدة، وأفكار جديدة ربما تسمحغالبا  جديدة. و  اقير

ي 
ن
 عملطريقة التحسينات ف

  

  



                                                                                                                                                 
 
 

  

  

III.  المتدربتأطير 

 ثالثة أجزاء متكاملة:  شملتأطي  للمتدرب ي

 االستقبال واإلدماج -1

ي المتدرب لدى وصوله، 
ي  صيهو مع يلتقر

ن
ي هذا االجتماع يقدم لاجت ف

ن
عىل نبذة لوصي ماع تمهيدي. ف

كة و  بتعريف الوصي يقوم لمتدرًب. ثم، مهام المسندة لليضة لإدارته، فضال عن الخطوط العر  الشر

ي هزمالءعىل المتدرب 
، ينبغن

ً
ا ي يمده المختلفة االطالع عىل الوثائقالمتدرب عىل . وأخي 

 بها الوصي  التر

ي 
ن
وع ف  ،...(. طور االنجاز  )تقرير األعمال، عرض مشر

ن الشباب  ي لم يتعودوا بعد عىل االمتدربي 
ن
كة، و اللحياة ف ح الوصي . المعمول بها اعد القو  شر لذا يشر

، و للمتدرب  ي البدايةمتسامحيكون  القواعد الرئيسية للنظام الداخىلي
ن
ارتكب ، إذا متسع الصدر  و  ا ف

م احدى لم يلمتدرب أخطاء، أو ا ة التدريب، حير ي نهاية فير
ن
ة األوىل من برنامج التدريب. ف لقواعد الفير

ي 
ام جميع القواعد التر  عىل احير

ً
مييجب أن يكون المتدرب قادرا كة.  ها حير ي الشر

 موظقن

  

 تتبعال و  ؤوليةالمس -2

 يفصل المطبوع المسىم بطاقة تتبع التدريب، أهداف. و  لتحقيق ا برنامجمع المتدرب يضع الوصي 

 تدرب. مالمهام 

ن  عىلعمل ، أو الهمهاراتلتطوير لمتدرب، كوين اتبآخر،  ا كلف مستخدمان يلوصي ا يستطيع  تحيي 

 بطريقة مستقلة ومسؤولة.  هالمتدرب مهام ينجز  أنه. و الهدف هو معلومات

ي  يحدد 
 قد  الوصي اجتماعات منتظمة مع المتدرب لتقييم المهام المختلفة، فضال عن الصعوبات التر

 . هتواجه

  

 التقييم والتوصيات -3

ي األسبوع األخي  من التدريب،
ن
انطباعاته  له قدمالتقييم مع المتدرب حيث ييعقد الوصي اجتماع  ف

ي يسدي ، صي األهداف. الو  لبلوغ ألدائه وتحليال 
ن
ته بعد التدريبأيضا إسداء المشورة للمتدرب ف ، مسي 

ي يمكنه تسليمها للمتدرب حتر يكون التقييم،  ثم يمأل استمارة
كرة عن نقاط القوة ومجاالت فالتر

 . كما يمكن تسليمها اىل االمر بالتدريب او المواكب اذا طلباها ن،  التحس

  


