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  التدريب قطاع إنجازاتتقرير 
 2019 ليويو خالل شهر 

----- 
 : تنفيذ البرامج أواًل: انجازات

 :األنشطه القومية 
  وبيانها وفروعه  بالمقر الرئيسى للقطاعمشارك ( 308لعدد ) أنشطة تدريبية (11تنفيذ عدد )تم

  :كالتالى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد المشاركين عدد األنشطة نوعية البرنامج

 113 1 ندوة

 30 1 قيادات إدارية

 31 2 لغة إنجليزية

 45 2 شخصية وإدارة مهارات

 19 1 إدارة الموارد المائية

 16 1 إدارة المشروعات

 14 1 ميكانيكا وكهرباء

 29 1 شئون تعاقدية

 11 1 حاسب آلى تخصصى

 308 11 اإلجمالي
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 أنشطة المقر الرئيسى: -
  ( متدرب.123)لعدد  انشطة تدريبية (6)تنفيذ عدد تم 

 
 
 
 
 
 
 

 (إعداد القيادات اإلداريةدورة )              ( Infographicsدورة )    
 
 
 
 
 
 

 (Primaveraدورة )                      (لغه إنجليزية المستوى الثالثدورة )

 
القومية الثانية المشاركين في المسابقة ين و مزارعلورشة عمل تقييم التجارب المميزه ذلك باإلضافة إلى تنفيذ 

 بالتعاون مع قطاع التخطيط بديوان عام الوزارة. لترشيد إستهالك المياه للمزارعين
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في إطار أنشطة قطاع التدريب اإلقليمى لتعزيز أواصر تبادل كما يجدر اإلشارة بأنه 
ركز الم مقا، الثقافات بين مصر وأفريقيا في عدة مجاالت مختلفة منها أخالقيات إستخدام وإدارة المياه

 أخالقيات مبادئ)للطلبه األفارقة تحت عنوان احتفالية أول بتنفيذ اإلقليمي ألخالقيات المياه بالقطاع 
فيف من الطالب من مختلف الدول لو قيادات قطاع التدريب بحضور ذلك و  (إستخدام وإدارة المياه

 .فريقيةاإل

 
 
 
 
 
 
 
 

 األفـــــــــــرع: -
 :كفر الشيخ 
  ( متدرب.41لعدد ) نشاط تدريبى( 2تنفيذ عدد )تم 

 
 
 
 
 
 
 

 (الشئون التعاقديه المستوى االولدورة )
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 :دمنهور 
  ( متدرب.25لعدد ) نشاط تدريبى( 2تنفيذ عدد )تم 

 
 
 
 
 
 
 
 (تشغيل و صيانة محطات الطلمباتدورة )       (تطوير الذات واكتشاف القدرات)دورة    
 

 :األنشطة اإلقليمية 
في مجال  البروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئةفي ضوء  -

"إدماج األبعاد االقتصادية مجال تدريبية فى ال ةدور التم تنفيذ  ، تالتدريب وتنمية القدرا
 ( متدرب.21لعدد ) "واالجتماعية

 
 :التخطيط والمتابعه : انجازاتثانياً 
 :تم االنتهاء من االعمال اآلتية 

o  إجتماع اإلدارة العامه لتخطيط البرامج التدريبية لمناقشة أعمال اإلدارة عن الفترة السابقة
ومقترحات التطوير للنهوض بمستوى اآلداء وتم الخروج ببعض المقترحات وتم عرضها على 

 السيد الدكتور رئيس القطاع.
o ين.تحديث ملف تحليل إستمارات التقييم التى يقوم بملئها السادة المتدرب 
o .تحديث جميع النماذج المستخدمة فى تنفيذ الدورات التدريبية لتواكب آخر المستجدات 
o  2018/2019توثيق ومراجعة ملفات الدورات التى تم تنفيذها خالل العام المالى. 

 :جارى القيام باألعمال اآلتية 
o .إعداد بيان بمقترح الجهات التى سوف تقوم بتنفيذ الدورات التدريبية 
o  2019/2020التدريبية وتحديثه طبقًا للخطة التدريبية  دليل البرامجعداد. 
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o  حصر إحتياجات قطاع التدريب من العدد واألدوات )األصناف شائعة االستخدام واألصناف
 المطلوبة للديوان العام. 2019/2020الغير شائعة االستخدام( والتجهيزات للعام المالى 

o نشرها على البوابة االلكترونية للجهاز المركزى للتنظيم التى سيتم  إعداد المادة االعالمية
واإلدارة بعد أن تم إعتماد القطاع كجهة تدريب قومية لدى الجهاز وذلك بهدف تسويق القطاع لدى 

 هذه الجهات.
o .إعداد تقرير سنوى بإنجازات القطاع 
o  والمتدربين على مستوى المقر يوضح أعداد الدورات متابعة تنفيذ الخطة التدريبية إعداد تقرير

عناصر الجميع تقييم ، ويشمل 2018/2019لثانى من العام المالى الرئيسى واألفرع خالل النصف ا
 .تنفيذ الدوراتاللوجيستية والتدريبية ل

 األعمال اآلتية بشكل دورى:ما يتم تنفيذ ك 
o  0بها لمتابعة تنفيذ الخطةتسجيل الدورات المنفذه من الخطة التدريبية أوال بأول وإعداد بيان 
o  تحليل استمارات تقييم الدورات المحلية التى يتم تنفيذها بالقطاع وفروعه للوقوف على التقييم

ويتم موافاة التنفيذ بتقرير ربع خدمات المقدمة للسادة المتدربين النهائى للسادة المحاضرين ولل
 0سنوى عن التقييم العام للدورات 

o  0للمحاضرين فنيا ليتم االستعانه بافضلهم فى تنفيذ الدورات التدريبيةدراسة السيرة الذاتية 
o .إعداد التقارير الشهرية وتقارير الربع والنصف سنوية والسنوية 

 
 :شـــئون المقـــــرانجازات : اً لثثا

 جارى استكمال عمل الجرد لمحتويات الفندق 
 : المتابعة واإلشراف على العمليات التالية 

  الفندق وملحقاتهإدارة وتشغيل 
 تشغيل )سخانات الغاز أعلى الفنادق(. 
 تشغيل ونظافة حمام السباحة. 
 النظافة والصيانة. 
 توفير الخامات وتواجد العاملين. 

 نظافة المبنى االدارى وملحقاته 
 النظافة والصيانة. 
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 توفير الخامات وتواجد العاملين. 
 توريد وتركيب وتشغيل مغاسل وملحقاتها 

 بواب والشبابيك.جاري تركيب األ 
  صيانة االسوار وعمل سلك اللوميتال الفنادق وتجهيز المالعب 

 جاري إزالة األتربة خارج األسوار خلف الفنادق. 
 جارى تركيب بردورات وانترلوك. 
 جارى دهان الواجهة الخارجية للمبنى اإلدارى. 
 جارى أعمال الدهانات الداخلية. 
 الفنادق.جاري تركيب الضلف السلك أللوميتال  
 جارى ترميم األسوار. 
 جارى معالجه الباكية المكسورة بالسور. 
 اعادة التهيئة والصيانة لدواليب الحائط للمكاتب. 

  الكراسى(. –الستائر  –األلوميتال  –ارة النج –الكهرباء  –الصيانة المستمرة العمال )السباكة 
  ومنخفض(.متابعه غرفه المحوالت وتسجيل أحمال الكهرباء )جهد متوسط 
  الدويتس( . –متابعة الصيانة المستمرة ألعمال المولدات ) الدايو 
 .متابعة أعمال صيانة ماكينات التصوير والفاكسات 
 .الصيانة المستمرة ألعمال التليفونات والسنترال 
 ( ومندوبى 2تم إصالح محول رقم )( وتحديد العطل به من جهة الشركة المصنعة  للمحول )الماكو

 الميكانيكا والكهرباء.مصلحة 
 . متابعة عمل الشيلرات وضبط الضغوط للتكييف المركزى وتشغيل الوحدات بالمكاتب والقاعات 
  إسبليت( وتزويد فريون . –الصيانة المستمرة ألعطال التكييف )مركزى 
 :متابعة أعمال التشغيل والصيانة لطلمبات 

 حمام السباحة -
 نظام االطفاء بالمياه للفندق -
 المركزى  التكييف -

 .تركيب طلمبة  حصان لرفع المياه من الخزان خلف قاعة أميانتيت 
 .اصالح عطل فان كويل المكتب الفني للسيد الدكتور/ رئيس القطاع 
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 .اصالح وتغييرعمود بالور وحدة مناولة الهواء الخاصة بالمطعم 
  ( موتور كهرباء الخاص بمراوح التكثيف للتكي 2اصالح وتغييرما يلزم لعدد ).يف المركزي 
 ( جهازاسبليت بقاعة أميانتيت. 3اصالح عطل عدد ) 

 
 :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  -

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

بالمقر الرئيسي ألنشطة المحلية المنفذة فى ا المتدربين المشاركينإدخال وتحديث بيانات  -
 .واألفرع

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

 .2019 ليويو شهر 
 :حفظ البيانات 

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

 الموقع اإللكترونى: 
 الحالى.جارى تحديث الموقع االلكترونى  -

 البيانات: قواعد 
تم إعداد سجل محاضرين على برنامج اإلكسيل يشمل تقييم سيادتهم لتسهيل تداوله بين مسئولى  -

 التنفيذ بالمقر الرئيسى واألفرع.
 
 



9 
 

 : الحدائق والبساتين :اً خامس
القيام بتحديد النجيلة وهى عملية الغرض منها عدم توغل النجيلة وخروجها عن المسطح مع  -

 الشكل الجمالى للمدخل الرئيسي إظهار
 
 
 
 
 
 

انه الكشف عن خط المياه بشبكة الرى خارج القطاع تمهيدًا الصالحة من قبل المقاول حيث  -
بجوار السور من  ممشىواثناء تواجد المقاول المسئول عن تجديد سور قطاع التدريب وعمل 

 البالط قام المقاول بفحت الممر مما تسبب فى اتالف شبكة الرى الموجودة بالمسطح كما ادى
نزول اللودر كذلك لكسر الرشاشات الدفن الموجودة بالمسطحين و وجود رمل وطوب و بقايا 

  وعات.ر التكسير ادى الي اتالف لبعض المز 

 

 

 
 
 
 

نجيلة ات والالعامة للحدائق والبساتين تم القيام بقص االشجار والشجير وفقًا للخطة الشهرية لإلدارة  -
وجارى استكمال القص وفقًا للخطة  2016بمنطقة اعلى الجراج وامام المطعم وخلف قاعة 

 وموسم الزراعة.
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 : ادارة التسويق واالعالم :ساً ساد
 النشاط االعالمي  –اوال 
  في المقر الرئيسي واألفرع على  المحلية واإلقليمية التدريبية اليوميةنشر جميع اخبار تنفيذ األنشطة

 . الموقع الرسمي للقطاع وعلى صفحة التواصل االجتماعي 
 ستفسارات على صفحة التواصل االجتماعيواإل الردود متابعة.  
  القطاع صفحةعلى عالنات اإلونشر إعداد وتصميم. 
 واإلنجليزية العربية باللغتين للقطاعالشهرية  خباريةالا النشرة وتصميم إعداد. 
 والسنوية  الشهريةاالسبوعية و  زات القطاعبإنجا الصحفية النشرات إعداد. 
 تستهدف تسويق البرامج التدريبية لتصميم فيديوهات او صور  اإلعداد. 
 
 ) للمقر الرئيسي والفروع (التسويقي النشاط  – ثانيا
  للبرامج التدريبية تستهدف فئات داخلية وخارجية ألهم البرامج المطلوبة إعداد خطة تسويقية الكترونية

 لسوق العمل الخارجي .
  إعداد خطة تسويقية ميدانية لتسويق البرامج التدريبية لجهات حكومية وجهات اخرى 
 على  التواصل مع الجهات التى يمكن التعاون معها بمذكرات تفاهم لتحديد سبل التعاون المشترك

  -التالي :النحو 
  جهة كالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلعتماد قطاع التدريب جاري

( مشارك من 500لعدد )( والحصول على منحة لدورة التسويق الرقمي ICDLمعتمدة من )
 ارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتز تدريب العاملين بو  باإلضافة الىلعاملين بالوزارة ا

 بالقطاع فى نفس المجال.
  جاري التعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة لتدريب العاملين

 بالمقر الرئيسي للقطاع وفروعه .
  التدريب على مستوى ب ليقومجاري التعاون مع المعهد القومي لالدارة التابع لوزارة التخطيط

 افرع القطاع .
 ة التسويقية التعاون مع وزارات اخرى .قا للخطجاري تباعا طب 

  يب خاص بتسويق البرامج التدريبيةكت إعداداالنتهاء من. 
  2020/ 2019مقايسة تقديرية للمطبوعات المطلوبة اثناء العام  إعدادجاري 
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 :فعاليات أخرى  :سابعاً 
 :إجتماعات 

االداره المركزية لتنفيذ البرامج  رئيسىبالسادة قطاع الرئيس  -ممدوح عنتر  /السيد الدكتور إجتمع -
مناقشة انجازات  حيث تم، واإلدارة المركزية للتخطيط ومديرى العموم ومديرى األفرعالتدريبية 

واالجراءات التى تم اتخاذها  8201/9201الفروع والمقر الرئيسى فى تنفيذ الخطة التدريبية لعام 
 .1920/2020للبدء فى تنفيذ خطة العام التدريبى الحالى 

 
 


