
1 
 

   التدريب قطاع إنجازاتتقرير 
 2020 إبريل خالل شهر

 ----- 
 : تنفيذ البرامجأواًل: 
 األنشطه القومية: •
فعاليات البرنامج التدريبى المتقدم فى مجال "إدارة الموارد البشرية" بإستخدام منصة التعلم عن   تنفيذ -

( متدرب من خريجى برنامج "إعداد القيادات اإلدارية" للعاملين 22لعدد )  )Learning-E (بعد
الدكتور الوزير بمشاركة السيد متدرب ( 22لعدد )  2020إبريل  18-12خالل الفترة من  بالوزارة

حيث أكد سيادته على أهمية إستخدام التكنولوجيا الحديثة فى  (On-Line) فى فعاليات اإلفتتاح
 .مجال التدريب وخاصة فى الظروف الحالية التى تمر بها البالد

 

 : المتابعهالتقييم و التخطيط و : ثانياً 
 منها: االنتهاء أعمال تم
o  إجراءات الترشح للدورات التدريبية فى القطاع.يوضح إرشادى إعداد فيلم 
o  إعداد نماذج تقييم الدورات التى تم تنفيذها بطريقة التعليم عن بعدLearning-E  ليتم إستفاؤها

Online .عن طريق المتدرب وتعديل برنامج تحليل نتائج التقييم بما يتناسب مع هذه النماذج 
 جارى القيام بها: أعمال

o   د مواعي  اآلتى:   فى صورتها النهائية والتى تشمل  2021/ 2020إعداد الخطة التدريبية للعام المالى
 الدورات.محتويات  - اشتراطات الحضور -الفئة المستهدفة  -التنفيذ 

o  االتفاقية بنظام بمناقصة  2021/ 2020للعام المالى دراسة طرح عملية تنفيذ الخطة التدريبية
 واعداد االشتراطات الفنية لكراسة الشروط. اإلطارية

o   الدورات التدريبية بحيث يتم إستفاؤها  جميع  إعداد النماذج الخاصة بتنفيذOnline   والحصول على
 النتائج الكترونيًا.
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 أعمال تتم بشكل دورى:
o  بها لمتابعة تنفيذ الخطة.تسجيل الدورات المنفذه من الخطة التدريبية أوال بأول وإعداد بيان 
o  تحليل استمارات تقييم الدورات المحلية التى يتم تنفيذها بالقطاع وفروعه للوقوف على التقييم النهائى

 .للعمل فى ضوئهاالعداد تقارير نهائية خدمات المقدمة للسادة المتدربين المحاضرين وللللسادة 
o  متابعة أداء السادة المحاضرين أثناء تنفيذ الدورات التدريبية لتقييم مدى تجاوبهم مع السادة المتدربين

 ومدى تغطية عناصر البرنامج التدريبى.
o ضلهم فى تنفيذ الدورات التدريبية.عانه بافليتم االست سة السيرة الذاتية للمحاضريندرا 
o  تقارير إنجازات القطاع مدعمة بالصور والرسومات البيانية وتقديمها للوزارة بصفة دوريةإعداد . 
o .إعداد تقارير بالمشروعات التى يقوم القطاع بتنفيذها 

 
 :شـــئون المقـــــر: اً لثثا

  :األعـمـال المــدنــيــة
 :هامن االنتهاء تمعمال أ

تم استالم مالحظات االستالم االبتدائي عملية صيانة األسوار وعمل سلك أللوميتال  ▪
 الفنادق وتجهيز المالعب. 

 . 221وقاعة رقم  115تم عمل ستائر جديدة لقاعة رقم   ▪
 جارى القيام بها: أعمال
الملحقة بفرع القطاع جاري دراسة مقترح انشاء قاعة اضافية وعمل ممر خارجي للشقق  ▪

 بكفر الشيخ.
 ( كرسي. 100جاري عمل صيانة لعدد )  ▪
 .جارى عمل صيانه لالماكن المتضرره نتيجه سقوط االمطار ▪
  .مقايسات لصيانه ستائر بقاعات اخرى  اعدادجارى  ▪

 بشكل دورى: تتمعمال أ
 :إدارة وتشغيل الفندق وملحقاته ▪

 والمغاسل.سخانات الغاز  تشغيل ✓
 ة.ونظافة حمام السباحتشغيل  ✓
 النظافة والصيانة وتجهيز الغرف. ✓
 توفير الخامات وتواجد العاملين. ✓
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 :نظافة المبنى اإلدارى وملحقاته ▪
 النظافة والصيانة و تجهيز القاعات. ✓
 توفير الخامات وتواجد العاملين. ✓

 .الكراسى( –الستائر  –االلوميتال  –الصيانة المستمرة العمال )السباكة  ▪
  :عمال الكهربائيةاأل

 :هامن االنتهاء تمعمال أ
سم بالمبني  60( لمبة ليد 4وعدد )  سم 120( لمبة ليد 80االنتهاء من تغيير عدد )  ▪

 االداري للقطاع.
داري والفندق وتغيير مفصالت وأقفال الكهرباء الخارجية فوق المبني اإلصيانه  لوحات  ▪

 ودهان.
 1.6( محول 2مقايسة تقديرية لتغيير عدد )  عدادارسال خطاب لشركة الكهرباء وذلك ال ▪

 ميجاوات.
 جارى القيام بها: أعمال
( الخاص بالقطاع 1( وخط )   2جاري متابعة شركة الكهرباء لتغيير اللوحة الحلقية لخط )   ▪

 ( كابل داخلي.2وكذلك عدد ) 
 بشكل دورى: تتمعمال أ
 الصيانة المستمرة ألعمال الكهرباء. ▪
 المحوالت.متابعة غرفة  ▪
 الدويتس (. –متابعة الصيانة المستمرة ألعمال المولدات ) الدايو  ▪

 :االعمال الميكانيكية
 :هامن االنتهاء تمعمال أ

 .ى وتركيبها وعمل الصيانه الالزمهتوريد قطع غيار للتكييف المركز  ▪
 أعمال تتم بشكل دوري :

 إسبليت( . –الصيانة المستمرة ألعطال التكييف )مركزى  ▪
 :عمال التشغيل والصيانة لطلمباتأ متابعة  ▪

 .ةحمام السباح ✓
 .نظام االطفاء بالمياه للفندق ✓
 .التكييف المركزى  ✓
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 :أعمال ماكينات الطباعة والتصوير والسنتراالت
 أعمال تتم بشكل دوري:  •

 التصوير والفاكسات.متابعة أعمال صيانة ماكينات  ▪
 .متابعة الصيانة المستمرة ألعمال التليفونات والسنترال ▪

 :أعمال السيارات
 أعمال تتم بشكل دوري:  •

 تغيير زيت وفالتر وتيل فرامل للسيارات بورشة القطاع. ▪
 .أوامر التشغيل ومتابعه اإلستهالك ▪

 
 :مركز المعلومات: رابعاً 

 الجهات المختلفة من الوزارة: بيانات الترشيحات الواردة من 
 الترشيحات الواردة  لدورات الخطة التدريبية المحلية من الجهات المختلفة بالوزارة.إدخال   -
اعداد بيان دورى يوضح اعداد السادة المرشحين لحضور الدورات خالل الخطة التدريبية للعام  -

 وموافاة التنفيذ به. 2020/ 2019المالى 
بعد  التى سيتم تنفيذها الدورات التدريبيةلحضور  المرشحينلسادة اتجهيز كشوفات بأسماء  -

وإرسالها إلدارة تنفيذ البرامج لتنفيذ  المذكورة بالخطةحضور الشتراطات إل التاكد من مطابقتهم
 .التدريبية في الميعاد المحدد لهاتلك الدورات 

 التقارير: 
وضح األنشطة المحلية المنفذة بالقطاع و فروعه ي  يةبيانال  وماترستقرير إنجازات بال  إعداد -

 .2020 مارسشهر خالل 
 .2020/ 3/ 31إلى  7/2019/ 1إعداد بيان بما تم تنفيذه من الخطة خالل الفترة من  -

 حفظ البيانات: 
 الذاتية وبيانات المحاضرين بالتنسيق مع إدارة تنفيذ البرامج . ةالسير  -
 تقيييمات المحاضرين بعد إنتهاء الدورات التدريبية بالتنسيق مع إدارة التقييم والمتابعة . -
 .التخطيطالمادة العلمية للدورات بالتنسيق مع إدارة  -
بالمقر الرئيسي ألنشطة المحلية المنفذة  فى ا  المتدربين المشاركينإدخال وتحديث بيانات   -

 . واألفرع
 :الموقع اإللكترونى

 يتم تغذية الموقع بأخبار القطاع بصفة يومية. -
 رونى للقطاع )باللغة االنجليزية( كتإلموقع اال جارى رفع -
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 قواعد البيانات: 
 جارى اعداد قاعدة بيانات لنزالء الفندق -
 والمتدربين والمدربين. جارى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالدورات التدريبية  -
 جارى إعداد قاعدة بيانات للشركات التى تقوم بتنفيذ الدورات التدريبية. -

 
 : الحدائق والبساتين: اً خامس

شجار واالسوار بمدخل القطاع ومنطقتى اميانتيت وامام بوابة تم القيام بعملية قص اال -
 االهرام.

 
 
 
 
 
 
 

تم القيام بتدوير مجموعة من نباتات ارمنتيرا الحمراء،الشيح االبيض، الزناريا المزروعة فى  -
 .اكياس الى قصارى حتى تكون جاهزة لفرش الطرق والقاعات

 
 
 
 
 
 
 

 : التسويق واالعالم : ساً ساد
 ) للمقر الرئيسي والفروع (:النشاط االعالمي 

على صفحة في المقر الرئيسي واألفرع    المحلية واإلقليميةنشر جميع اخبار تنفيذ األنشطة التدريبية   •
  التواصل االجتماعي.

  . ستفسارات على صفحة التواصل االجتماعيواإل الردود متابعة •
 .القطاع صفحةعلى عالنات اإلونشر إعداد وتصميم  •
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 عن التعليم عن بعد وخطوات التعامل مع البرامج المستخدمة به. إرشادىإعداد فيديو  •
 .واإلنجليزية العربية باللغتين للقطاعالشهرية  خباريةالا النشرة وتصميم إعداد •
 .عالم المائيوارسالها لإلوالسنوية  الشهريةاالسبوعية و  زات القطاعنجاإل الصحفية النشرات إعداد •

 :) للمقر الرئيسي والفروع (النشاط التسويقي 
  دراسة إمكانية عمل اعالنات مدفوعة على صفحات التواصل اإلجتماعي للتعريف بالقطاعجاري  •

 
 :فعاليات أخرى  : سابعاً 

السيد الدكتور قطاع التدريب برئاسة  قاموزير الموارد المائية والري،  على توجيهات السيد الدكتور بناء" 
حفاظا وذلك    ، Covid 19لمواجهة فيروس كورونا المستجد    تطبيق اإلجراءات اإلحترازيةبرئيس القطاع فى  

والطرقات بالمبنى  والقاعات الغرفوتطهير كافة تعقيم تم يالقطاع حيث على سالمة وصحة العاملين ب
 السيارات.جميع تم تعقيم وتطهير يكذلك و  دقااالدارى والفن

 


