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  التدريب قطاع إنجازاتتقرير 
 2019 مايوخالل شهر 

----- 
 : تنفيذ البرامجأواًل: 
 :األنشطه القومية 

 .2019شهر يونية التدريبية التى سيتم تنفيذها خالل دورات الإعداد وتجهيز جارى  -
 

 :األنشطة اإلقليمية 
 القادمه.الفترة التدريبية التى سيتم تنفيذها خالل دورات الإعداد وتجهيز جارى  -

 
 :والمتابعهوالتقييم التخطيط : ثانياً 
  جارى إعداد المادة اإلعالمية التى سيتم نشرها على البوابة اإللكترونية للجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة

 للتعريف بالقطاع بعد أن تم إعتماده كجهه تدريب قومية لدى الجهاز.
 شامله الفئة المستهدفة وموضوعات  2020/  2019لخطة التدريبية للعام المالى ا االنتهاء من اعداد تم

 وتم عرضها على السيد الدكتور رئيس القطاع.الدورات 
  لعرضه على قيادات القطاع 2019/2020تم إعداد عرض تقديمى للخطة التدريبية للعام المالى. 
  0بأول وإعداد بيان بها لمتابعة تنفيذ الخطةيتم تسجيل الدورات المنفذه من الخطة التدريبية أوال 
  يتم تحليل استمارات تقييم الدورات المحلية واالقليمية التى يتم تنفيذها بالقطاع وفروعه على المستويين

المحلى واالقليمى للوقوف على التقييم النهائى للسادة المحاضرين وللخدمات المقدمة للسادة المتدربين 
 0بتقرير ربع سنوى عن التقييم العام للدورات  ، ويتم موافاة التنفيذ

 .تم إعداد المحتوى العلمى لبرنامج القيادات اإلدارية 
 0يتم دراسة السيرة الذاتية للمحاضرين فنيا ليتم االستعانه بافضلهم فى تنفيذ الدورات التدريبية 
 .إعداد التقارير الشهرية وتقارير الربع والنصف سنوية والسنوية 

 
 :شـــئون المقـــــر: اً لثثا

 جارى عمل جرد مبدئى لمحتويات الفندق 
  المتابعه واالشراف على العمليات التاليه:جارى 
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 إدارة وتشغيل الفندق وملحقاته 
 تشغيل )سخانات الغاز أعلى الفنادق( 
 تشغيل ونظافة حمام السباحه 
 النظافه والصيانه 
 توفير الخامات وتواجد العاملين 

  وملحقاته نظافة المبنى االدارى 
 النظافه والصيانه 
 توفير الخامات وتواجد العاملين 

 عمليه توريد وتركيب وتشغيل مغاسل وملحقاتها 
 تم تلبيش السقف تمهيدا للبياض 
 تم صب إجزاء من بالطه السقف 
 تم استكمال صب االرضيات لالماكن التى تم تكسيرها لعمل التمديدات الالزمه 
 تم عمل تأسيس للكهرباء والصحى 

  عمليه صيانة االسوار وعمل سلك اللوميتال الفنادق وتجهيز المالعب 
 جارى إزاله االتربه خارج االسوار خلف الفنادق  
 جارى تركيب بردورات 
 تم التأكيد على تثبيت خوص الحديد  
 جارى دهان الواجهه الخارجيه للمبنى االدارى  
 جارى ترميم االسوار  
 خليهجارى التجهيز العمال الدهانات الدا 
 جارى تركيب الضلف السلك اللوميتال الفنادق 
 تم االنتهاء من اعمال البناء بالدبش لحمايه السور خلف الفندق 
 جارى تجهيز نجيله وإضاءه الملعب 
 جارى عمل االسقف المعلقه 

  الكراسى( –الستائر  –االلوميتال  –الصيانة المستمرة العمال )السباكة 
 االعمال الكهربائيه: 

 المستمرة العمال الكهرباء.الصيانة  
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 متابعه غرفه المحوالت وتسجيل أحمال الكهرباء )جهد متوسط ومنخفض(. 
 الدويتس( . –متابعة الصيانة المستمرة العمال المولدات ) الدايو  
 متابعة اعمال صيانة ماكينات التصوير والفاكسات 
 متابعة الصيانة المستمرة العمال التليفونات والسنترال  
( وتحديد العطل به من جهة الشركة المصنعة  للمحول 2ابعة إصالح محول رقم )جارى مت 

 )الماكو( ومندوبى مصلحة الميكانيكا والكهرباء.
  االعمال الميكانيكيه: 

 تم إسناد إعمال استكمال التكييف المركزى وجارى التنفيذ 
 مكاتب والقاعات متابعه عمل الشيلرات وضبط الضغوط للتكييف المركزى وتشغيل الوحدات بال 
 إسبليت( وتزويد فريون  –الصيانة المستمرة إلعطال التكييف )مركزى  
 متابعة اعمال التشغيل والصيانة للطلمبات: 

 حمام السباحه 
 نظام االطفاء بالمياه للفندق 
  التكييف المركزى 

 
 :مركز المعلومات: رابعاً 
 :بيانات الترشيحات الواردة من الجهات المختلفة من الوزارة 

 الترشيحات الواردة  لدورات الخطة التدريبية المحلية من الجهات المختلفة بالوزارة.إدخال   -
تجهيز كشوفات الدورات التدريبية  بأسماء المرشحين بناءا على إشتراطات حضور الدورة وإرسالها  -

 .التدريبية في الميعاد المحدد لهاإلدارة تنفيذ البرامج لتنفيذ تلك الدورات 
  بين المشاركين باألنشطة المحلية المتدر بيانات: 

بالمقر الرئيسي ألنشطة المحلية المنفذة فى امتدرب مشارك  162 إدخال وتحديث بيانات حوالي -
 . واألفرع

 التقارير: 
وضح عدد األنشطة المحلية المنفذة بالقطاع و فروعه خالل يبياني الرسم مدعم بالتقرير  إعداد -

 .2019 مايوشهر 
 



4 
 

  البيانات:حفظ 
 نماذج البروتوكوالت واإلتفاقيات الدولية . -
 الذاتية وبيانات المحاضرين بالتنسيق مع إدارة تنفيذ البرامج . ةالسير  -
 تقيييمات المحاضرين بعد إنتهاء الدورات التدريبية بالتنسيق مع إدارة التقييم والمتابعة . -
 البرامج .حفظ المادة العلمية للدورات بالتنسيق مع إدارة تنفيذ  -

 
 : الحدائق والبساتين :اً خامس
 الوقوف على و متخصص لصيانة ماكينات قص النجيلة والجرار الزراعى بالقطاع  اإلستعانه بفنى

 المشاكل الموجودة وجارى القيام باصالح االعطال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رشاش مياه به عطل كان يؤثر على عمود الكهرباء وذلك حفاظًا على االمن.غلق 
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  وفقًا للخطة الشهرية لإلدارة العامة للحدائق والبساتين تم القيام بقص االشجار والشجيرات والنجيلة
 وجارى استكمال القص. 2016بمحيط قاعتى اميانتيت و

 
 
 
 
 
 

 .زراعة الحضانة الصغيرة بنباتات "بوتاس ، انتريوم ،سانجونيوم " ارضي حتى يتم استخدامها كامهات 
 
 
 
 
 
 
 

  وضعها بمطعم القطاع الظهار الشكل الالئق للقطاع.حوض باشكال مختلفة و  2 عددع زر 
 
 
 
 
 
 
 

 جارى دراسة المقترحات التاليه: 
التوسععع فى عمل المحميات الصععغيرة النتاج وزيادة اعداد النباتات الخضععراء لتخعيف العبء على  

 الميزانية 



6 
 

 البساتين بما يتناسب مع زيادة االسعار.زيادة المخصصات المالية لإلدارة العامة للحدائق و  
 التوسع فى نظم الرى الحديث لتعظيم االستفادة من وحدة المياه. 

 
 :المواد اإلعالمية  :ساً ساد
  نشر جميع اخبار تنفيذ األنشطة التدريبية اليومية في المقر الرئيسي واألفرع على الموقع الرسمي للقطاع

اي استفسارات على صفحة  على الردود باإلضافة الى متابعةوعلى صفحة التواصل االجتماعي 
  .التواصل االجتماعي

  القطاع صفحةعلى عالنات اإلونشر إعداد وتصميم. 
 واإلنجليزية العربية باللغتين للقطاع خباريةالا النشرة وتصميم إعداد. 
 زات القطاع الشهريةبإنجا الصحعية النشرات إعداد. 

 


