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األسئلة المكررة
1.من يمكنه التقدم لهذا البرنامج؟
معايير التقديم الخاصة بنا لبرنامج التعليم المدعوم بالتوظيف الجديد مدرجة أدناه:
 أن تكون مواطنًا تركيًا أو تحت الحماية الموقتة أو الدولية،أن يتراوح عمرك بين ، 40 - 18 أن تكون مقي ًما في إحدى المحافظات التالية :اسطنبول ،أنقرة ،إزمير ،هاتاي أو مرسين أن تكون هويتك مسجلة في إحدى هذه المحافظات للمرشحين الخاضعين للحماية الموقتة أو الدولية، أن ال تكون موظفًا، أن تكون متاحا ً في فترة البرنامج لمتابعة برنامج التعليم والتدريب أثناء العمل بانتظام، أن تكون متقنًا للغة التركية كتابة ومحادثة لمتابعة التدريبات، بعد المشاركة في التدريبات ،االلتزام بالمشاركة في برنامج التدريب أثناء العمل في الشركات العاملة في مجال المعلومات والتكنولوجيا.متخر ًجا من األقسام ذات صلة بالمدارس الثانوية المهنية
 يفضل أن تكون خري ًجا جامعيًا او خري ًجا من المعاهد المهنية العليا أو أن تكونّ
مثل التكنولوجيا أو أجهزة الكمبيوتر أو أن تكون طالبًا جامعيًا في المرحلة األخيرة،
2.ما هو التدريب الفني-التقني؟
الدورات التدريبية عبارة عن تدريبات نظرية تركز على رفع مستوى الكوادر المؤهلة في مجاالت وسائل التواصل االجتماعي  ،تصميم
سا يقدمها خبراء في مجاالتهم .سيتم دعم التدريبات الفنية والتقنية بجلسات
الجرافيك  ،تصميم الويب والتجارة اإللكترونية  ،وتتضمن درو ً
إضافية مثل إعداد السيرة الذاتية،تقنيات المقابلة لتطوير المشاركين في الحياة العملية ووصولهم إلى فرص العمل.

ما هو التدريب أثناء العمل؟ 3.
بعد انتهاء التدريب الفني  ،سيشارك المشاركون في تدريب أثناء العمل في شركات ليتم ّكنوا من تطبيق ما تلقّوه أثناء التدريب.
سيتم مشاركة السيرة الذاتية للمشاركين مع الشركات وبعد المقابالت ،سيبدأ المشاركون تدريبًا أثناء العمل لمدة  3أشهر في الشركات التي
يقابلونها .أثناء عملية التدريب أثناء العمل  ،ستتاح للمشاركين الفرصة لتطبيق التدريب الفني الذي تلقوه  ،وسيتخذون أيضًا خطواتهم
الرسمية األولى في الحياة العملية.

4.هل التدريبات مقابل رسوم؟
التدريبات مجانية .ال يتم تحصيل أي رسوم من المشاركين أثناء التدريب أو بعده.

5.هل يمكن للطالب االفادة من هذا البرنامج؟
التسجيل في أي مؤسسة تعليمية ال يمنع من المشاركة في البرنامج ،ولكن يتوجب على المشاركين المشاركة مشاركة كاملة في برنامج
التدريب الفني والتدريب أثناء العمل.

هل اإلقامة خارج المحافظات التي سوف يجري فيها البرنامج يمنعني من التقديم؟ 6.
يجب أن يقيم األشخاص في إحدى المقاطعات التالية :إسطنبول،أنقرة،إزمير،هاتاي ومرسين  ،ويجب أن يتم تسجيل المرشحين ضمن نطاق
الحماية الموقتة أو الدولية في هذه المقاطعة .المشاركة الكاملة في كل التدريبات ضمن نطاق البرنامج إلزامي.
في أي مجال ستكون التدريبات؟ 7.
تتعلق التدريبات التي سيتم تقديمها بوسائل التواصل االجتماعي والتصميم الجرافيكي والتجارة اإللكترونية وما إلى ذلك  ،حيث تتزايد فرص
العمل اليوم .لقد تم تشكيلها مع التركيز على تدريب الموظفين المؤهلين في المجاالت.
يتم منح المشاركين الفرصة لتلقي التدريب في اثنين من المواضيع التالية ،حسب اهتماماتهم وأولوياتهم.
التجارة اإللكترونية :في هذا الموضوع التدريبي  ،سيزيد المشاركون معرفتهم في مجاالت "إدارة السوق" و "تحسين محركات البحث"
والمبيعات من منصات التجارة اإللكترونية الدولية والمحلية.
إدارة وسائل التواصل االجتماعي :في هذا الموضوع التدريبي ،سيزيد المشاركون معرفتهم في مجاالت "إعالنات جوجل" و "تحسين
محرك البحث " وواجهة قنوات التواصل االجتماعي المختلفة واألمن وإدارة الحسابات واإلعالن.
تصميم الجرافيك :في هذا الموضوع التدريبي  ،سيزيد المشاركون معرفتهم بتصميم الجرافيك األساسي واستخدام برامج الفوتوشوب (ادوبي
فتوتوشوب و السراتور).
تصميم الويب :في هذا الموضوع التدريبي  ،سيزيد المشاركون معرفتهم في تصميم الويب األساسي ولغات البرامج
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8.هل ستكون عملية التدريب وأثناء العمل عبر اإلنترنت؟
سيتم إجراء التدريبات الفنية ،التي ستستمر شهرين عبر اإلنترنت ،وسيتم إجراء التدريب أثناء العمل ،الذي سيستمر  3أشهر ،وج ًها لوجه.
ما أيام  /أوقات األسبوع سيكون التدريب؟ 9.
سيتم مشاركة البرنامج التدريبي مع المرشحين بعد تحديد قوائم المشاركين الرئيسية والبديلة.
هل هناك معايير للنجاح في التعليم؟ إذا فشلت ،هل يمكنني المشاركة في برنامج التدريب أثناء العمل؟ 10.
يُطلب من المشاركين متابعة الدورات الفنية بشكل كامل وإكمال الواجبات أو االختبارت بنجاح.
بأي لغة سيجرى التدريب؟ 11.
لغة التدريب هي التركية
ما هي الشركات التي يمكنني اكتساب الخبرة أثناء العمل بها أثناء عملية التدريب أثناء العمل؟ 12.
سيكمل المشاركون في البرنامج تدريبهم أثناء العمل  /عمليات التدريب أثناء العمل في الشركات المهمة في القطاع الذي تم تدريبهم فيه.
سيتم مشاركة برنامج التدريب أثناء العمل مع المشاركين المؤهلين للمشاركة في البرنامج.

ما هو الحقوق التي سيتم توفيرها للمشارك لي أثناء التدريب أثناء العمل وعملية التدريب؟ 13.
أثناء فترة التدريب  ،سيتم دعم المشاركين للتأكد من أنه يمكنهم االفادة من التدريب بشكل كامل وشامل .في برنامج التدريب أثناء العمل ،
سيحصلون على رسوم معينة وسيكون لديهم تأمين يسمح لهم باالفادة من الخدمات الصحية.

هل يمكن ألكثر من شخص من نفس العائلة المشاركة في البرنامج التدريبي؟ 14.
يمكن لشخص واحد فقط من العائلة نفسها االفادة من البرنامج.

هل يتسبب هذا البرنامج في قطع بطاقة الهالل األحمر وأشكال الدعم االجتماعي األخرى؟ 15.
ال يتسبب برنامج التدريب أثناء العمل في قطع الدعم االجتماعي.

