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 إلتقرير

 إلسادة إلكرإم

 حتية طيبة ،،،

طار إجلهود إملبذوةل منمك يف تفعيل دور إلش باب  وإلتمنية إملس تدإمة وتعزيز بناء إلقدرإت بني أ بناء  ومشاركهتم يف بناء إلسالم وإملصاحلة إلوطنيةيف إ 

 إلوطن من خالل برانمج بناء 

ليمك..   م ، مبركز رايدة الاعامل للتدريب طرإبلس،2021إىل  2019مسار إليت مت تنفيذها يف إلفرتة من ل ل إلتقرير إخلاص ابدلورإت إلتدريبية  حنيل إ 

 تلفة .مسارإت تدريبية م  6وزعني عىل إمللمتدربني ل  الافرتإضية عن طريق برانمج إلزوم  وإلزايرإت إدلورإتو 

 

 إملسارإت إلتدريبيةإواًل :

 إمس إملسار إلتدرييب عدد إملتدربني إحلضور 

متدرب 20  الاجامتعي  إلسالم روإد مسار - 

 إال عاليم  إملسار  - متدرب 26

 ) إلرايدة إجملمتعية ( إملدين إجملمتعي إملسار - متدرب 19

 مسار ماكحفة إلتطرف إلعنيف ) إلشجرة إلطيبة ( - متدرب 21

 إجملمتعي ) إلقيادإت إلش بابية ( إلتوإصل منسقي مسار - متدرب 16

متدرب 14  إحلكومية إال دإرة مسار - 

 إال جاميل 116
 

 

 :   وفقًا لاليت مرإحل 4تضمن لك مسار 

 إملسارإت للكمت إلتنفيذ  – إدلورإت إحمللية -1

 مت إلتنفيذ للك إملسارإت  –إدلورإت الافرتإضية ) برانمج زوم (  -2

 إملسارإت للكمت إلتنفيذ  – (  زوم برانمج) إلزايرإت الافرتإضية  -3

 إدلورإت إخلارجية _ قيد الانتظار  -4
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:  أ لية إختيار إملشاركني اثنياً   

 

 وأ خرى وفقًا للك مسار تقدمي ورقات علمية عن إملصاحلة وإلسالموكذكل  إطلقناها يف موإقع إلتوإصل الاجامتعي عايريلقد مت إختيار إملشاركني وفقًا مل

 للمعايري إلتالية : وفقاً  س تويف إلبياانتإمل للقبول ،حيث مت قبول إفضل إملتقدمني إلربانمج  ،وإجرإء مقابالت خشصية ملن تنطبق عليه رشوط ومعايري

 

  .إال لكرتوين إملوقع يف ارابملس إخلاص إلمنوذج بتعبئة إملشارك يقوم أ ن  -1

 . س نة 20 عن يقل وال س نة 39 إملتقدمني معر يتجاوز ال أ ن -2

   .إملعمتدة إلعلمية وإملرإجع إلعربية ابللغة مقدما يكونيقدم مقال  أ ن -3

 .إملسار أ هدإف لتحقيق مبادرإت و أ فاكرإ و حلوال إملقال يطرح أ ن -4

 .به إملتعلقة إجملاالت وملسار إ مبحاور الاهامتم ذوي من وابحث انشط ووفقًا للك مسار إ إلعلمية إلتخصصات أ حصاب من إملتقدم يكون أ ن -5

 .لكمة 250-100 بني ماإملقال  ونيك و إلعلمية إلكتابة مبعايري يلزتم أ ن -6

نساين . -7  إن يكون إملشارك من إلش باب إلفاعلني يف إجملال إلتطوعي وإال 

 "الاعاليم ملسارإ" مرحشي إختيار معايريابال ضافة إىل 

 35-20 من إلعمر -8

 فكراي إو هجواي إو دينيا متطرف غري – إدلوةل بناء مع - 17 يف للتغيري مساند:فكراي -9

 جامعي طالب أ و خرجي -10

 ...(تصوير-تدوين) الاعاليم ابجلانب وإهامتم درإية -11

 إلعربية ابللغة إلصياغة و إلكتابة عىل قدرة -12

  إلتطور و إلتعمل يف رغبة -13

 مكتعاون" بناء" برانمج حتت إعاليم مرشوع يف إلعمل ميانع ال -14
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وإلزايرإت الافرتإضية إدلورإت إلتدريبية:  اثلثاً     

 إخرىو  ، مسارلكيف  حتياج إلتدرييب للمشاركنيالا بناًء عىل حملية مبركز إلرايدة للتدريب موزعة عىل عدة مرإحل مت تنفيذ دورإت تدريبية

 وفقًا للتايل :  إفرتإضية عرب برانمج إلزوم 

 :مسار روإد إلسالم الاجامتعي  -1

 دورإت حملية -

دإرة)  بعنوإن تدريبية دورة -أ    أ ايم 4 فرتة يف تدريبية ساعة 24 مبعدل(  إحلوإر وتيسري إلزنإع إ 

 .إحفيج رمضان عادل. أ   /للمدرب

دإرة موضوع إدلورة هذه يف إملدرب إل س تاذ تناول  مجموعات يف إملشاركني وتوزيع إذلهين إلعصف خالل من تفاعيل بشلك إحلوإر وتيسري إلزنإع إ 

جياد وكيفية إحلوإر تيسري حول ومناظرإت إلزنإع أ دإرة أ ساليب عن معل ورشة يف وإرشإكهم إلتدريبة إلقاعة دإخل  للمنازعات إملناس بة إحللول إ 

 إلتدريب مرإحل ابيق إملشاركني نفوس يف إل ثر ابلغ هل اكن إذلي الامر ممتاز بشلك إملشاركني بني وإلتوإصل إلتفاعل روح خبلق إملدرب ،وقام

 أ ايم 5 فرتة يف تدريبية ساعة 22 مبعدل(  إلتفكري وإلتغيري والابتاكر)  بعنوإن تدريبية دورة -ب

 جابر مصطفى محمد. أ  /  للمدرب

 إلتفكري طرق عرض فهيا مت تفاعلية حمارضة يف إملمتاز وإلتفصيل ابلرسد والابتاكر وإلتغيري إلتفكري موضوع إدلورة هذه يف إملدرب إل س تاذ تناول

 .والابتاكر إلتغيري ومرإحل

 أ ايم ، 4ساعة تدريبية يف فرتة  18( مبعدل إحلقيقة والانصاف وإملصاحلة لبناء إلسالمدورة تدريبية بعنوإن )  -ت

   أ . محمد مصطفى جابر.للمدرب /  

 إل س تاذ  خاللها تناول ، إلتدرييب إحملتوى جحم مع تتوإفق ال جدإً  قصرية زمنية فرتة يف إحملتوى لضغط نظرإً  إدلورة هذه يف إلقصور بعض هناك اكن

 إحلقيقة مسودة وعرض إلتخطيط ومكوانت أ نوإع عن ملخصات بشلك إلسالم لبناء وإملصاحلة والانصاف إحلقيقة موضوع إدلورة هذه يف إملدرب

 إلقاعدة عن تتحدث إلسالم بناء لوحة) إمس إملدرب علهيا إطلق لوحة يف إحلزم من مجموعة عن توضيحي مترص إس تعرإض مت وكذكل والانصاف،

ضافة إملدرب وقام ،( إلسالم لبناء وإملصاحلة والانصاف إلس يايس والاطار والامن والاقتصادية الاجامتعية  و إلتدرييب، للمحتوى إخملاطر موضوع اب 

 إملدرب إرشإف حتت وإملصاحلة للسالم منظمة إو مؤسسة عن تصور بأ نشاء مهنا مجموعة لك تقوم مجموعات عىل إلفريق توزيع

.. لقد اكن لدلورإت إلتدريبية نتاجئ رسيعة حيث قدم إملتدربني مبادرهتم إل وىل ويه عبارة عن محةل من خالل موإقع إلتوإصل الاجامتعي  مالحظة

قناع إمجلهور بفكرة روإد إلسالم وتغيري إلصور إلشخصية وإلغالف يف فيس بوك ، شارك يف إمحلةل أ كرث من  خشص وأ طلقوإ شعار هلم  500تس هتدف إ 

بدإعهم كام يعزتمون تنس يق حمارضة عامة حول إل بعاد الا 2020اب إلسالم ش ب عدإد تصممي هل وبروموإ مريئ من إ   قتصادية يف إلسالم وإملصاحلة  وقاموإ اب 

 دورة إفرتإضية عرب برانمج إلزوم  -

 وإملسار إلسالم مسار يف للمس هتدفني ، إايم 8 عىل مقسمة ساعة 16 إس مترت وإليت, إلقريتيل إ سامعيل إدلويل وإخلبري الاس تاذ مع"  إلسالم حصافة"  حول

 إال عاليم.

 إلزايرة الافرتإضية -

عالم إلسالم يف دول إلزنإع.إلسويرسية هريوندإل زايرة إفرتإضية إىل مؤسسة  ، ويه منظمة دولية معنية بدمع مبادرإت إ 
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  الاعاليم إملسار -2

ح به لدلورة إلتدريبية إلوإحدة وذكل نظرًإ لتجاوز إلعدد إملسمو  وتكرإر إدلورة إلتدريبية جموعتني منفصلتني،مت تقس مي إملشاركني يف إملسار إال عاليم إىل 

 .متدرب 42حيث بلغ عددمه 

 حملية دورإت -

 للك مجموعة أ ايم 5 فرتة يف تدريبية ساعة 22 مبعدل(  والابتاكر وإلتغيري إلتفكري)  بعنوإن للمجموعتني تدريبية دورة -أ  

 جابر مصطفى محمد. أ  /  للمدرب  

 إلتفكري طرق عرض فهيا مت تفاعلية حمارضة يف إملمتاز وإلتفصيل ابلرسد والابتاكر وإلتغيري إلتفكري موضوع إدلورة هذه يف إملدرب إل س تاذ تناول

ضافة دورة تمكيلية بعنوإن أ دوإت فضوالابتاكر إلتغيري ومرإحل  ساعة تدريبية . 20إلزنإع مبعدل  ،كام مت إ 

عالميني)  بعنوإن للمجموعة الاوىل تدريبية دورة -ب  نزإر إحلرإري. أ  /  للمدرب  أ ايم 4 فرتة يف تدريبية ساعة 24 مبعدل(  صناعة إحملتوى إال عاليم لل 

   حذيفه إلفقية/  للمدرب  ( أ سس إلعمل كفريق )  للمجموعة إلثانية بعنوإن ورشة معل-ت

 تناولت إلورشة  إلعنارص إالتية : 

 وثيقة تكوين إلفريق  -

 أ سس تاكفؤ وتاكمل إلفريق  -

 إدلوإفع إلشخصية وإلنفس ية لامتسك إلفريق  -

 من ليبيا فور  محةل عن عبارة ويه إملسار يف إل وىل مبادرهتم إملتدربني قدم حيثيف إجملموعة إلثانية  رسيعة نتاجئ إلتدريبية لدلورإت اكن لقد..  مالحظة

 يعزتمون كام، طفل200 من أ كرث إمحلةل يف شارك ، بتصوير مقاطع فيديو لربإمع إل طفال تتحدث عن إلسالم وإلبناء الاجامتعي إلتوإصل موإقع خالل

 حصافة إلسالم ومت إطالق شعار فور ليبيا عىل إجملموعة . حول عامة حمارضة تنس يق

 إلزوم برانمج عرب إفرتإضية دورة -

 إلسالم مسار يف للمس هتدفني ، إايم 8 عىل مقسمة ساعة 16 إس مترت وإليت، إلقريتيل إ سامعيل إدلويل وإخلبري الاس تاذ مع"  إلسالم حصافة"  حول   

 .إال عاليم  وإملسار

 الافرتإضية إلزايرة -

عالم إلسالم يف دول إلزنإع. ، إلسويرسية هريوندإل مؤسسة إىل إفرتإضية زايرة       ويه منظمة دولية معنية بدمع مبادرإت إ 
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 ( إجملمتعية إلرايدة)  إملدين إجملمتعي إملسار -3

 حملية دورإت -

 أ ايم 5 فرتة يف تدريبية ساعة 22 عدلمب(  والابتاكر وإلتغيري إلتفكري)  بعنوإن تدريبية دورة -أ       

 أ ايم 5 فرتة يف تدريبية ساعة 20 مبعدل(  إجليوس ياس ية)  بعنوإن تدريبية دورة-ب     

 جابر مصطفى محمد. أ  /  للمدرب     

 إلتفكري طرق عرض فهيا مت تفاعلية حمارضة يف إملمتاز وإلتفصيل ابلرسد والابتاكر وإلتغيري إلتفكري موضوع إدلورة هذه يف إملدرب إل س تاذ تناول

 .والابتاكر إلتغيري    ومرإحل

 إلزوم برانمج عرب إفرتإضية دورة -

 تونس –دورة بعنوإن ) إلرايدة إجملمتعية ملنظامت إجملمتع إملدين ( مع إملدرب إرشف إلعوإدي  من مؤسسة إان يقض 

نساين ( مع إملدرب محمد إليف  دورة بعنوإن ) إالتصال يف إجملال إال 

 الافرتإضية إلزايرة -

 .إدلإمعة للعمل إجملمتعي وتشبيك إملؤسسات إلتطوعيةإدلولية  منصة بيفول إىل إفرتإضية زايرة

 

 ( إلش بابية إلقيادإت)  إجملمتعي إلتوإصل منسقي مسار -4

ضافة متدربني من اكفة إملسارإت للمشاركة يف إدلورإت إملتقدمة يف هذإ إملسار مع إملدربة   هدى إخلوجةمت إ 

 .من لك مسارمتدربني  4مبعدل  

 حملية دورإت -

 أ ايم 5 فرتة يف تدريبية ساعة 22 معدل(  والابتاكر وإلتغيري إلتفكري)  بعنوإن تدريبية دورة -أ         

 جابر مصطفى محمد. أ  /  للمدرب      

 إلتفكري طرق عرض فهيا مت تفاعلية حمارضة يف إملمتاز وإلتفصيل ابلرسد والابتاكر وإلتغيري إلتفكري موضوع إدلورة هذه يف إملدرب إل س تاذ تناول

       .والابتاكر إلتغيري ومرإحل

 إلزوم برانمج عرب إفرتإضية دورة   -

       ساعة تدريبية  40هدى إخلوجة  مبعدل  ةإملدرب مع(  ) إلقيادة يف إلتحريك إجملمتعي و إملنارصة إلش بابية بعنوإن دورة

 . د. هناء إلبنا مع  ورشة تدريبية بعنوإن ) إملنارصة وكسب إلتأ ييد ( 

طط محلةل إنقاذ ليبيا   من ) تفاعل إملتدربني مع إخملطط و قامة إجملموعة بتجهزي م مع إملدربة فاتن بوش هيري  عن) جتهزي مطط إمحلالت (لسة تدريبية ج 

  وإلتصحر ( إجلفاف

 

 الافرتإضية إلزايرة-

 إدلولية إدلإمعة للعمل إجملمتعي وتشبيك إملؤسسات إلتطوعية بيفول منصة إىل إفرتإضية زايرة -
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 إحلكومية إال دإرة مسار -5

 حملية دورإت-

 أ ايم 5 فرتة يف تدريبية ساعة 22 عدلمب(  والابتاكر وإلتغيري إلتفكري)  بعنوإن تدريبية دورة .1

 أ ايم 5 فرتة يف تدريبية ساعة 20 معدل(  إلتارخي إللييب)  بعنوإن تدريبية دورة .2

 أ ايم 5 فرتة يف تدريبية ساعة 20 مبعدل(  إجلوس ياسة)  بعنوإن تدريبية دورة .3

 جابر مصطفى محمد. أ  /  للمدرب

 إلزوم برانمج عرب إفرتإضية دورة -

 رشكة زدين للتدريب –ساعة تدريبية  24 نوفل إلنارصي  د. مع(  إال صالح إحلكويم)  بعنوإن دورة

 الافرتإضية إلزايرة-

 ، أ حد أ كرب مرإكز دمع إلقرإر يف إلرشق إل وسط تركيا –مركز أ ورسام لدلرإسات  إىل إفرتإضية زايرة -

 

 ( إلطيبة إلشجرة)  إلعنيف إلتطرف ماكحفة مسار -6

 حملية دورإت-

 مبقر غرفة إلتجارة وإلصناعة . أ ايم 5 فرتة يف تدريبية ساعة 22 مبعدل(  والابتاكر وإلتغيري إلتفكري)  بعنوإن تدريبية دورة -أ  

 جابر مصطفى محمد. أ  /  للمدرب

     أ ايم 4 فرتة يف تدريبية ساعة 24 مبعدل(  ماكحفة إلتطرف إلعنيف)  بعنوإن تدريبية دورة -ب           

 يف جماالت عمل إلنفس وعمل الاجامتع وإلتارخي. تخصصنيإلفاخري ابالس تعانة بأ ساتذة م محمود .أ  /  للمدرب

 الافرتإضية إلزايرة

قلميية رإئدة يف مبادرإت حوإر إل داين وماكحفة إلتطرف إلعنيف إل داينإدلوحة إدلويل حلوإر  مركز إىل إفرتإضية زايرة -  .، وهو مؤسسة إ 
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إلتدريبة إدلورإت نتاجئ  

 إلتدريبية إدلورإت يف إلعام إلتقيمي نتاجئ حسب جيدة قدرإت هلم إملشاركني مجيع. 

 مياان أ ظهروإ إجملموعات أ فرإد مجيع  وإدإرته . مبرشوع بناء وإهامتما إ 

 مهنم يف فرص قادمة . والاس تفادةإت إملسار  هبذإ إملتعلقة إلالحقة إلربإمج من إجملموعات بشلك اكمل هذه من أ حد يس تثىن بأ ال نوىص 

 بعض إملشاركني جتاوز إلسن إحملددة ولكن نويص ابالس تفادة منه يف الاستشارإت وإلتوجيه. 

  إحمليل إلتدريب مركز قبل من إلتدريبية إجملموعات للك وإحض تقيمي تقرير تقدمي عدممن إلصعوابت إليت وإهجتنا يه. 

 إذلي لدلور مالمئهتا ومدى وإلسلوكية وإملعرفية إلشخصية قدرإهتم تقيميمن خالل  للربانمج إجملموعات مناس بة مدى تقيميل  يف هذإ إلتقرير نسعى 

 .  مس تقبال س اميرسونه

  للبناء إملؤسيس والاخنرإط هبا . قوية مؤسسة لبناء رؤية وضععىل رضورة يتفق إغلب إجملموعات 

 . متام إدلورإت  بعض إملتدربني اكن إلتوقيت  غري مناسب هلم بسبب ظروفهم إخلاصة ، الامر إذلي حال دون إس مترإرمه يف إ 

 .إدلورإت إلتدريبة عرب إلزوم اكنت لها دور إكرث فاعلية يف إلتوصل وإملشاركة 

 اج إلتدرييب للك مجموعة حيتاج للمزيد من إدلرإسة وإلتطوير يف إملرحةل إلقادمة  .الاحتي 
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 إملتدربني مع إتباعها مت إليت إلتقيمي أ ليةرإبعًا: 

 
إحلضور درجات إف و عىل عدة عنارص وخطوإت بني إملدربني وفريق الارش  إلامنذج إملقسمةمن  ما إن مت حرصهابعد منوذج إلتقيمي إلعامرجات يف إدلحرص ومجع مت 

 :لاليت وفقاً   وإلفرز يف لك مرحةل متقدمة وإلنشاطوإلغياب 

 

 منوذج تقيمي إملتدربني إلعام

كام  ،وإلزايرإتإحمللية والافرتإضية إلشخصية ودرجات تقيمي إحلضور وإلغياب يف اكفة إدلورإت  هذإ إلمنوذج درجات تقيمي إملقابالتحيث يبني 

لك هناية يوحض مجموع درجات تقيمي إملدربني إذلين سامهوإ يف إلتدريبات طيةل فرتة إلتدريب وكذكل تقيمي إملرشفني مع الاس تعانة بلجنة مرشفة يف 

 ة حملية.بدورة تدريب 

 

 إملرشفنيمن منوذج تقيمي متدرب يمت تعبئة إلمنوذج 

  فيه تقيمي إملتدرب من قبل جلنة مشلكة يف ، حيث يمتإثناء إدلورة وإملناظرةيوحض هذإ إلمنوذج مس توى إملتدرب يف إملهارإت وإلسلوك وفن إحلوإر    

  لك مسار بني فريق إلتدريب وإملرشفني 

 

 

 

 

 

 

 تقييم المشرفين

25 

 تقييم المدربين 
 الدرجة الكبرى

 50 

  

تقييم المقابلة 
 الشخصية

15  

 تقييم الحضور
 الدورات المحلية

  10الدرجة  

 م االسم

      

 التحدث االسم م
20 

 اإلقناع
20 

 المناظرة
20 

 االستماع
20 

التحليل 
 المنطقي
20 

 اإلجمالي
100% 
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 إملدرب معإلعمل  وذج تقيمي إملتدربني يف ورشةمن
 ة للمتدربيإو من خالل إلورقة إلبحث  إملبارشة إو عرب إلزوميقوم إملدرب يف هذإ إلمنوذج بتقيمي إملتدربني وفقًا لتقديره ومشاركته للمتدربني يف ورشة إلعمل          

 

 اإلسم م
  الحضور
5 

 المشاركة
5 

في الرغبة 
 التعلم
5 

القدرة على 
 التعلم
5 

 العمل الجماعي
(/ ورقة بحث )ورشة عمل  

       

 

 تدريبية دورة حضور جسل

  إدلورإت ابيق يف الاس مترإر عن إيقافه مت وابلتايل من غري إذن إكرث إو يومان ملدة إدلورإت حضور عن ابلتغيب قاموإ قد إذلين الافرإد بعض وجود إلضوإبط من        

 

 

 

, ذكور
60%

%40اناث

نسبة الذكور واإلناث من المتدربين

7; 41%

5; 29%

4; 23%

1.2; 7%

العمر 

سنة18-24

25-32

32-40

واكثر-41

جامعي
58%

طالب 
23%

دراسات عليا
10%

معهد متوسط
9%

المؤهل العلمي

جامعي

طالب 

دراسات عليا

معهد متوسط

 سجل حضور دورة تدريبية 

 03الرقم:    عنوانال

األيام: 

5 

 9:00توقيت: ال   س / يوم  4.5 المعدل : 22 الساعات :

– 13:30 

 مكان االنعقاد:   /1الخميس : /إلى:  /01األحد: / من تاريخ ال

 : المدرب 

  : بناءالجهة الراعية 

 5 4 3 2 1 مالحظة الهاتف االسم ت

1    + + + + + 
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