
    
   

  
  
  

  ندعم ،نتعاون،نطورر، نباد

  

  مھارات الدمج "     
  بسوق العمل"       

  
  :البرنامج التدریبى المرحلة الثانیة من           

  تنمیة المھارات          
  القیادیة واالداریة للمرأة      

  
  

  
 

 

  رات المھنیةاالستشاو لبحث عن الوظائفمھارات ا الوحدة الثالثة:
  A الفصل :             الدفعة: االولي

  الفیوممكان التدریب: محافظة               ٩/٣/٢٠١٥إلى  ٤/٣التاریخ: من 

  الجلسة التدریبیھ الثانیة
)٣:٠٠– ١٢:١٥( 

١١:٤٥ – 
١٢:١٥ 

  الجلسة التدریبیھ االولى
)١١:٤٥ – ٩:٠٠( 

  الیوم/ التاریخ

  ھدي سید لطیف د.أ.
  مھارات االتصال 

 .الكفاءة فى عملیة االتصال 
 .االنصات الفعال 
 .معوقات عملیة االتصال 
 الطرق المختلفة لدخول قلوب وعقول الناس 
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  االفتتاح الرسمي للبرنامج 

  ھدي سید لطیف د.أ.
  مھارات االتصال 

 لعملیة االتصا 
   .عناصر االتصال الفعال ومبادئھ 
  .أشكال االتصال وأنواعھ 

  
  

  االربعاء
٤/٣ 

   أ.د. كمال حسن غالب
  االستشارات المھنیة :

 سوق العمل فى البیئة المحلیة 
  

   أ.د. كمال حسن غالب
  :االستشارات المھنیة 

 كیف تختار المسار المھني األنسب لك؟   
 لھا االستعداد وكیفیة الشخصیة المقابلة  

  
  الخمیس

٥/٣ 

   أ.د. كمال حسن غالب
  االستشارات المھنیة :

 سوق العمل فى البیئة المحلیة 
  عروض القائدات

   أ.د. كمال حسن غالب
  االستشارات المھنیة :

 الوظیفة؟ على الحصول بعد ماذا 
  

  
  

  السبت
٧/٣  

 محمد فرج جمال فرج د.
  مھارات التفاوض:

 تعریف التفاوض 
 تحدید الفرق بین التفاوض والمساومة 
 المھارات الالزمة للمفاوض الفعال 
 تحلیل مناھج التفاوض األساسیة 
 تطبیق بعض استراتیجیات التفاوض 

  محمد فھمي عليد. أ.م.
  المشروعات الصغیرة

 .مفھوم المشروعات الصغیرة 
  .الخطوات الالزمة إلنشاء مشروع صغیر 
 .وادارتھتنفیذ المشروع الصغیر 
 تسویق منتج المشروع. 
      التقییم البعدى 

  
  
  
  االحد

٨/٣ 

 محمد حسن عبدالواحد د.
  حل المشاكل واتخاذ القرار:

 تخاذ القرار:إ
 ف القرار یتعر •
  مستویات المشاركة فى صنع القرار •
  السلیمةمقومات عملیة اتخاذ القرارات  •
  تقییم العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار •
  عوامل نجاح القرارات •

 ختام البرنامج التدریبى

 محمد حسن عبدالواحد د.
  حل المشاكل واتخاذ القرار:

  حل المشاكل:
 ھاخطوات حلو المشكلة  
 ل مظاھر المشاكل یتحل 
 االعتبارات الواجب مراعاتھا عند حل المشاكل  
 لحل المشاكل بدائل المختلفةال  

  
  
  

  االثنین
٩/٣ 

  


