
 
                                                                                                                                                             

                                                                               
            
 

Title: ITIDA Organizes Two Summer Training Programs 
Source: Al-Ahram Website 
Date : 9 August 2022 

 

 
ي أطلقتها هيئة تنمية 

ية الت  ي للطالب" هو أحد برامج تنمية القدرات البشر
يعد برنامج "التدريب الصيف 

ي عام 
 
 عىل أحدث 2014صناعة تكنولوجيا المعلومات )إيتيدا( ف

ً
نامج تدريًبا عملًيا مجانيا . وُيقدم البر

ف إىل زيادة قدرات الطالب اتجاهات التكنولوجيا لطالب كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة. وي  هد
 .وإعدادهم بشكل جيد للعمل بسوق تكنولوجيا المعلومات بعد التخرج

ي لديها مبادرات مسئولية اجتماعية، 
كات االتصاالت وتكنولوجيا الت  نامج مع شر ي هذا البر

 
وتتعاون الهيئة ف

ي و 
ي التدريب التقت 

 
ة ف اكات مع العديد من وكذلك مع المعهد القومي لالتصاالت وذلك لما له من خبر شر

كات التكنولوجيا العالمية.   شر

 

 : ي
ن للتدريب الصيفن  تقدم الهيئة برنامجي 

 

ن الهيئة والمعهد القومي لالتصاالت:  ك بي  ي المشتر
 أوال: برنامج التدريب الصيفن

 

ك من مسارين رئيسيي   ويستمر لمدة  ي المشب  نامج التدريتر :  120يتكون هذا البر  لما يىلي
ً
 ساعة طبقا

 ساعة 90ت التقنية: ُمدة التدريب المهارامسار  -

 ساعة 30مسار المهارات الشخصية: ُمدة التدريب  -

ي توجد بها  
ي جغرافًيا جميع محافظات الجمهورية وبخاصة المحافظات الت  نامج التدريتر يغطي هذا البر

نامج عىل نظامي التعلم عن بعد  والحضور  onlineكليات الحاسبات والمعلومات والهندسة. ويعتمد البر

ي مقرات التدريب المختلفة. 
 
 الفعىلي ف

ي تتوافق مع احتياجات 
ي فرصة جيدة للطالب للحصول عىل التدريبات التقنية الت 

نامج الصيف  ُيعد هذا البر

امج التدريبة واالمتحانات ما  ا الحصول عىل االمتحانات الدولية ومن أمثلة البر
ً
 : يىلي سوق العمل وأيض

برنامج مسار  -الدوىلي ساعة( متطلبات التدريب ُمسىم االختبار  90نية )برنامج مسار المهارات التق

 ساعة( 30المهارات الشخصية )

 

 

 

 



 

 الذكاء االصطناعي  -1

 المهارات العامة:  ▪

 مهارات التواصل -       

 مهارات المقابلة الشخصية -       

 مهارات العرض -        

 المهارات القيادية:  ▪

ي فريقمهارات العمل  -       
 
 ف

 مهارات صنع القرار وحل المشكالت -      

 مهارات إدارة الوقت:  ▪

 مهارات العمل الحر -

 مقدمة إىل أمن وخصوصية المعلومات ▪

ي )سيسكو( -2
ان   األمن السيبر

 الحوسبة السحابية والتخزين -3

نت األشياء )سيسكو( -4  إنب 

 توجيه وتبديل الشبكة -5

 أمن شبكات هواوي -6

اضية لمراكز البيانات -7  المحاكاة االفب 

 الحوسبة السحابية امازن -8

9- Cisco CCNA- Basic computer literacy , Basic PC operating systems navigation 

skills and Basic Internet usage skills    Cisco CCNA 200-301 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شبكات األلياف الضوئية   10

: برنامج ا
ً
كة سيستيل لتخصصات هندسة االتصاالت ثانيا ن الهيئة وشر ك بي  ي المشتر

لتدريب الصيفن

 وهندسة الكمبيوتر وعلوم الحاسب: 

ك من مسارين رئيسيي   لمدة  ي المشب  نامج التدريتر :  120ويتكون هذا البر ي
 لالن 

ً
 ساعة طبقا

 ساعة.  90مسار المهارات التقنية: ُمدة التدريب  -

 ساعة.  30لتدريب مسار المهارات الشخصية: مدة ا -

كة سيستل من خالل برنامج المسؤولية المجتمعية لديها. وتقوم  ي عن طريق شر
ويتم تقديم المسار التقت 

 الهيئة بالتعاون مع المعهد القومي لالتصاالت بتصميم وتمويل مسار المهارات الشخصية. 

 ساعة( 90ة )برنامج مسار المهارات التقني -ساعة(  30برنامج مسار المهارات الشخصية )

 المهارات العامة:  -1

 مهارات التواصل -

 مهارات المقابلة الشخصية -

 مهارات العرض -

 المهارات القيادية:  ▪

ي فريق -      
 
 مهارات العمل ف

 مهارات صنع القرار وحل المشكالت -       

 مهارات إدارة الوقت:  ▪

 مهارات العمل الحر -         

 اتمقدمة إىل أمن وخصوصية المعلوم ▪

ي االتصاالت  -
 
 مقدمة ف

 اتصاالت السالمة العامة -

 اتصاالت الموجات الدقيقة والنطاق العريض -

 اتصاالت األلياف البرصية -

ات المراقبة -  أنظمة كامب 

 اتصاالت األقمار الصناعية -

 الورشة العملية -

 



 

 األهداف

 سد الفجوة بي   الجامعات ومتطلبات سوق العمل -

 المعلومات بتوفب  المهارات التقنية الالزمة للطالبمشاركة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  -

 بناء قدرات الطالب التقنية والشخصية -

 نشر ثقافة األعمال بي   الطالب ورفع الوعي لديهم -

 معايت  القبول

 الطالب الذين أنهوا السنة الدراسية األوىل والثانية والثالث -

ي كليات الحاسبات والمعلومات وا -
 
 لهندسةالطالب المسجلي   حالًيا ف

 جدول األعمال

ة اإلجازة الصيفية من كل عام: شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر  -  فب 

 المزايا

ي  -
 تقديم شهادات للطالب الجامعيي   عىل أساس الحضور تفيد بإنهائهم التدريب الصيف 

ي تطلبها كليتهم -
ي الحصول عىل الساعات المعتمدة الت 

 
 ُمساعدة الطالب ف

 تحانات الدولية بعد اجتياز الطالب لها وتقديم ما يفيد اجتيازهاتحمل الهيئة تكاليف االم  -

 

 


