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يلعـب تأهيـل حديثـي التـخـرج للـعمـل الوظيفـي دورا كبيرا في التنميـة والتطوير والرقي بالـمهنة المسـتقبلية إلى طالـب حيـث أنـه   
يمكـن الـخريجيـن مـن تحقيـق التوافـق بيـن مخرجـات التعليـم ومتطلبـات سـوق العمـل كمـا أنـه يسـاهم ويـدعـم جهـود التعــاون بـيـن
 الجامعــات والمعاهـد والجهـات والمؤسسـات الحكوميـة والخاصــة في المراجعـة المسـتمرة لسيـاسـات وبرامـج التعليـم فـي المجاالت

 ا¤كاديمية والتدريبيـة والمهنيـة للطالـب قبـل التخـرج وبعـده والوصـول إلـى الحلـول المثلـى لرفـع مسـتوى ا¤داء وتشـجيع ا�بداع واالبتكار
 لتحقيــق مـكانـة مرموقـة لجهـات العمـل كمــا أن التدريـب لـه أهـداف وأبـعـاد أخـرى للخريجيـن حيـث أنـه يتيـح لهـم تنميــة مهـاراتهـم 
الوظيفية في شتى المجاالت ، كما ان المركز ابن الهيثم للتدريب يشارك بفعالية في معرض الفرص الوظيفية والذي يقام علىمدىثالثة

 أيام مصاحبة لورش عمل تدريبية.
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  �������دورات الخطة التدريبية لشهر اكتوبر����

 
اختتم مركز ابن الهيثم للتدريـب حزمـة من الدورات التدريـبية الخاصـة بالخطة السنوية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ فـقد اختـتم المركـز دورة التخطيـط  
 والتنفيذ االستراتيجي و التي تأتي من ضمن برامج الخطة السنوية للمركز و تهدف الى اكتسـاب المشاركين مهـارات القـدرة على اعداد خطط

 استراتيـجيـة و تشغيلية لوحداتهم التنـظيمية و تركز الدورة على الخطوات العشـر �عـداد الخطط و كيفيـة تحديـد و بنـاء قـيم ورؤية ورسـالـة  
المؤسسة و كذلك تطرقت الدورة الى تشخيص ثقافة المنظمة و السيناريوات البديلة في حال فشل الخطة ا¤م و كذلك اختتـم الـمركز دورة

 مهارات الموظف المتميز و التي تهدف الى اكساب المشاركين المعارف والمهارات واالدوات الالزمة لتفعيل المهارات التي يحتاجها كل موظف
 على كافة المستويات االدارية والتنفيذية وكذلك كل من دورة القيادة ا�بداعية ومهارات االمن ا�لكتروني في نهاية ختام الدورات قامت مدير
 مركز ابن الهيثم الدكتور وليد اظبيه بتكريم مجتـازين الدورة و ألقى كلمة ثناء للدكتورة المحاضـرة و المشاركين على تفاعلهم البناء و المثمر

 داعي جميع الجهات للمشاركة في دورات الخطة التدريبية .
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 الدورات التعاقدية

اختتم مركز ابن الهيثم للتدريب مجموعة من الدورات التدريبية الخاصة لعدد من الوزرات و الشركات و الجهات فقد اختتم  
 المركز حزمة من الدورات التدريبية لوزارة المالية و يأتي هذا التعاون في سبيل تدريب و تطوير كوادر و موظفين وزارة المـالية و هـو 
من ضمن سلسلة من الدورات التي تخص وزارة المالية و عقد مركز ابن الهيثم للتدريب دورة مهــارات االعداد و الصيـاغـة للمكاتبات

 الرسميـة و دورة صياغة العقود و دورة دليل الحسابات و القيود المحاسبيـة و دورة االوتوكاد المستوى الـأول و إعداد قيادات الصـف 
الثاني و دورة المهارات التنظيمية و السلوكية في العمل الوظيفي و دورة قياس العائد من التدريب و دورة معايير المحاسبة الدولية

 للقطاع العام وكذلك اختتم المركز دورة تشخيص اعطال انظمة السيارات الحديثة لشركة النقل العام و دورة ا¤رشفة ا�لكترونية 
��  لوزارة الصحة في هذا الصدد رحب مدير مركز ابن �����و دورة مهارات االمن االلكتروني للحرس الوطني و دورة- ������������

الهيثم الدكتـور وليد اظبيه بهذا التعـاون المثمر بين المركز و الجهـات المختلفة وحرص على تكريم جميع مجتـازين الدورة و شكر
 تفاعلهم و اهتمامهم في التطوير المهني .

كما اقام المركز دورة اساسيات كتابة الدراسة الذاتية لالعتماد ا¤كاديمي �دارة الجودة واالعتماد ا¤كاديمي في الهيئة العامة   
للتعليم التـطبيقي والتدريب ودورة نظم إدارة مالية الحكومـة �دارة الشـئون الهندسية في الهيئـة ورحب مركز ابن الهيثم للتدريب 

بالتعاون البناء بين المركز وأقسام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
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اختتـم مركز ابن الهيثم للتدريب سلسلـة من الدورات التدريبيـة الخاصة ¤عضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي   
و التدريب و تهدف هذه الدورات الى تطوير و تدريب اعضاء الهيئة التدريسيـة في سبيل رفع مستوى ا¤داء المهني وا¤كاديمي مما يعـود

 بالفائدة المثمرة لطبيعة العملية التربوية والتي تحتاج الى تطوير و تدريب مستمر, فقد اختتم المركز دورة مهارات الموظف المميز ودورة
 االبداع و التميز في التدريب و االبتكار والتجديد في التدريب واسرار المدرب المتميز ودورة تدريـب المدربين والخطاب_ة وا�لقاء في التدريـب
 ودورة مدرب على القمـة ودورة االوتوكـاد المستـوى االول ، ويحرص مركز ابن الهيثم على توفيـر كافـة االحتياجـات التدريبة ¤عضاء هيئـة

 التدريس و التعاون المثمر البناء مع أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية.

دورات رابطة أعضاء هيئة التدريس
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فعاليات المركز


