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  اإلقليمي للموارد املائية والري التدريب مركز إجنازاتتقرير 
 1202 مارسشهر خالل 

 تنفيذ الربامج: أوالً: 
 :األنشطه القومية 

 كالتالى: واالفرع بالمقر الرئيسى ( متدرب410( نشاط تدريبى لعدد )23تنفيذ عدد )تم  -
 :الربنامج يةحسب نوع

 عدد املشاركني عدد األنشطة نوعية الربنامج
 ٨٣ ٣ ندوة

 ٧٥ ٤ تأهيل الموظف الحكومى
 ٤٩ ٣ حاسب ألي تخصصي

 ٤٥ ٣ شئون مالية وإدارية
 22 ١ شئون قانونية

 ٣٦ ١ إدارة موارد مائية
 ٣٣ ٣ إنشاءات

 2٧ 2 حاسب ألي أوفيس
 2٥ ١ لغة إنجليزية

 ٨ ١ تخصصية في مجاالت متنوعة
 ٧ ١ إدارة مشروعات

 410 23 اإلمجاىل
 

 :حسب جهة اإلشراف
 عدد املشاركني عدد األنشطة جهة اإلشراف

     )باحلضور( املقر الرئيسي
 ٤٩ ٣ حاسب ألي تخصصي

 ٣٨ 2 تأهيل الموظف الحكومى
 ٨ ١ تخصصية في مجاالت متنوعة

 ٧ ١ إدارة مشروعات
      onlineاملقر الرئيسي 

 2٠ ١ تأهيل الموظف الحكومى
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 :تابع: األنشطة القومية حسب جهة اإلشراف
 

 عدد املشاركني عدد األنشطة جهة اإلشراف
     فرع املنيا

 ٣٩ ١ ندوة
 2٥ ١ لغة إنجليزية

 ١٥ ١ حاسب ألي أوفيس
     فرع الزقازيق

 ٤٤ 2 ندوة
 ٩ ١ إنشاءات

     دمنهورفرع 
 2٤ 2 إنشاءات

 ١٩ ١ شئون مالية وإدارية
 ١٧ ١ تأهيل الموظف الحكومى

     فرع الفيوم
 ١2 ١ حاسب ألي أوفيس
 ١٠ ١ شئون مالية وإدارية
     فرع كفر الشيخ

 22 ١ شئون قانونية
 ٣٦ ١ إدارة موارد مائية

 ١٦ ١ شئون مالية وإدارية
 2021إمجالي عدد األنشحح ب ملاكز ا الزسي ححي و  زعه شهل مححسز ما   من اجلداول عاليه يتضححأ    

نشحححاو مو عب عامل اكاز الزسي حححي و  زعه عامل الوضو اكويحححأ عاليه وإمجالي عدد اكتد مل    23هو 

يويأ تو يع األنش ب عامل اكاز    والرسم البياني التايل...متد ب. 410هو  2021شهل مسز ما    

 :2021ز ما   الزسي ي و  زعه شهل مس

 
 



3/34 
 

 

إسلوب التدريبعدد المشاركينجهة اإلشرافتاريخ النهوتاريخ اإلنعقاد الفعلىنوعية الدورةاسم الدورةم

١
-
ى
ARC GIS تصميم وإنشاء نظم المعلومات الجغرافية - مستوى ثان

مج3
بالحضور١٧المقر الرئيسي٢٠٢١/٠٣/٠٧٢٠٢١/٠٣/١١حاسب ألي تخصصي

٢Primavera Level 2 وعات بإستخدام برنامج بالحضور٧المقر الرئيسي٢٠٢١/٠٣/٠٧٢٠٢١/٠٣/١١إدارة مشروعاتإدارة المشر

٣MS. Excel-G2بالحضور١٥فرع المنيا٢٠٢١/٠٣/٠٧٢٠٢١/٠٣/١١حاسب ألي أوفيس

بالحضور١٩فرع دمنهور٢٠٢١/٠٣/٠٧٢٠٢١/٠٣/١١شئون مالية وإداريةالمخازن والالئحة المخزنية -مج٤2

ى بإستخدام MS-Excel-مج٥2 بالحضور١٦فرع كفر الشيخ٢٠٢١/٠٣/٠٧٢٠٢١/٠٣/١١شئون مالية وإداريةتصميم برنامج شئون العاملي 

٦MS.Word -G3بالحضور١٢فرع الفيوم٢٠٢١/٠٣/٠٧٢٠٢١/٠٣/١١حاسب ألي أوفيس

 ٢٠on lineالمقر الرئيسي online ٢٠٢١/٠٣/٠٧٢٠٢١/٠٣/٢٥تأهيل الموظف الحكومى الموظف الرقىمICDL-مج٧5

 لقانون 81 لعام ٨2016
ً
بالحضور٢٩فرع الزقازيق٢٠٢١/٠٣/١٤٢٠٢١/٠٣/١٥ندوةندوة نماذج تقويم األداء الوظيفى طبقا

بالحضور٣٩فرع المنيا٢٠٢١/٠٣/١٧٢٠٢١/٠٣/١٧ندوةمدونه السلوك الوظيفة ومكافحة الفساد٩

١٠
ARC GIS تصميم وإنشاء نظم المعلومات الجغرافية - مستوى ثالث-

مج1
بالحضور١٥المقر الرئيسي٢٠٢١/٠٣/٢١٢٠٢١/٠٣/٢٥حاسب ألي تخصصي

١١)Conversation( ية ى بالحضور٢٥فرع المنيا٢٠٢١/٠٣/٢١٢٠٢١/٠٤/٠٨لغة إنجليزيةلغة إنجلي 

بالحضور١١فرع دمنهور٢٠٢١/٠٣/٢١٢٠٢١/٠٣/٢٤إنشاءاتاألعمال المساحيه بإستخدام Total Station- مستوى أول١٢

بالحضور١٠فرع الفيوم٢٠٢١/٠٣/٢١٢٠٢١/٠٣/٢٥شئون مالية وإداريةالمخازن والالئحة المخزنية -مج١٣2

بالحضور٩فرع الزقازيق٢٠٢١/٠٣/٢١٢٠٢١/٠٣/٢٥إنشاءاتبناء النماذج اإلنشائية بإستخدام Revit Structure -مستوى أول١٤

ى الرى والرصف و الحجز اإلدارى وآلية تحرير المخالفات١٥ بالحضور٣٦فرع كفر الشيخ٢٠٢١/٠٣/٢٢٢٠٢١/٠٣/٢٣إدارة موارد مائيةقواني 

األنشطة المحلية المنفذة خالل شهر مارس  2021
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١٦
ARC GIS تصميم وإنشاء نظم المعلومات الجغرافية - مستوى ثالث-

مج2
بالحضور١٧المقر الرئيسي٢٠٢١/٠٣/٢٨٢٠٢١/٠٤/٠١حاسب ألي تخصصي

بالحضور١٩المقر الرئيسي٢٠٢١/٠٣/٢٨٢٠٢١/٠٤/١١تأهيل الموظف الحكومى الموظف الرقىمICDL-مج١٧6

بالحضور١٩المقر الرئيسي٢٠٢١/٠٣/٢٨٢٠٢١/٠٤/٠١تأهيل الموظف الحكومىالخدمات الحكومية والتحول الرقىم١٨

 العالقات العامة واإلعالم والتسويق )مستوى ثالث(-مج١٩1
ى
أخصان

 تخصصية في مجاالت

متنوعة
بالحضور٨المقر الرئيسي٢٠٢١/٠٣/٢٨٢٠٢١/٠٤/٠١

٢٠)OSHA( بالحضور١٧فرع دمنهور٢٠٢١/٠٣/٢٨٢٠٢١/٠٣/٣٠تأهيل الموظف الحكومىالسالمة والصحه المهنية

بالحضور١٥فرع الزقازيق٢٠٢١/٠٣/٢٩٢٠٢١/٠٣/٢٩ندوةندوة التطبيقات الخاصة بقطاع الرى٢١

٢٢
ى
بالحضور١٣فرع دمنهور٢٠٢١/٠٣/٣١٢٠٢١/٠٤/٠١إنشاءاتاألعمال المساحيه بإستخدام Total Station- مستوى ثان

٢٣
قانون الخدمة المدنيه )قانون 81 لسنة 2016( وتطبيقاته والئحته 

التنفيذية
بالحضور٢٢فرع كفر الشيخ٢٠٢١/٠٣/٣١٢٠٢١/٠٤/٠١شئون قانونية

٤١٠
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  املقر الرئيسى:أنشطة 
 كافة اإلجراءات اإلحترازيةمع إتخاذ  ( متدرب،122لعدد ) نشاط تدريبى( 8تنفيذ عدد )تم  -

 ومن أهم هذه األنشطة:
 
 

  في ضوء رفع جودة العملية التدريبية وضمان شفافية التقييم وفقا للمستوى
 2٠2١مارس  2الفعلي المطلوب للبرنامج التدريبي تم الثالثاء الموافق 

 MS-Officeعقد إختبارات تحديد مستوى للمرة االولى للبرامج المكتبيه 
(Word -Excel PowerPoint)   بهدف قياس وتقييم مستوى إتقان

 .الحاسب اآللي
 
 

 ( تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجالARC GIS level2-G3 فى )
 ( متدرب.١٧لعدد ) 2٠2١مارس  ١١-٧الفترة من 

 
 

  تنفيذ البرنامجين التدريبىيين فى مجال )الموظف الرقمىICDL-
G3,G4 ( متدرب.٣٠لعدد ) 2٠2١مارس  ١٨-٦من ( فى الفترة  

 
 

 ( تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجالPrimavera Level2 فى الفترة )
 ( متدرب.٧لعدد ) 2٠2١مارس  ١١-٧من 

 
 
 

 ( تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجالARC GIS level3-G1 فى )
 ( متدرب.١٥لعدد ) 2٠2١مارس  2٥-2١الفترة من 
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  ورفع جودة العملية التدريبية وضمان شفافية التقييم في إطار تطوير
وفقا للمستوى الفعلي المطلوب للبرنامج التدريبي تم يوم االثنين 

أحمد طارق السيد  /برعاية السيد المهندس 2٠2١مارس  ٨الموافق 
رئيس مركز التدريب عقد إختبارات تحديد مستوى للبرامج -

 MS- Office (Word -Excel PowerPoint )المكتبية
بهدف قياس وتقييم مستوى إتقان الحاسب اآللي والحصول على 
التقييم الذى يعكس المستوى الفعلي للمتقدمين بشفافية تامة من 
خالل إختبار تقييم ذاتي على الحاسب اآللي يخضع االختبار 

 . لمعايير قياسية دقيقة للمعرفة ومهارات إستخدام الحاسب اآللي
 

  مارس  2٨التدريبى فى مجال )الخدمات الحكومية والتحول الرقمى( فى الفترة من تنفيذ البرنامج
 ( متدرب.١٩لعدد ) 2٠2١إبريل  ١-

 
  تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال )أخصائى العالقات العامة واإلعالم

 2٠2١إبريل  ١-مارس  2٨( فى الفترة من ١مج-٣مستوى -والتسويق
 ( متدرب.٨لعدد )

 
 :أنشطة األفرع 

 الفيوم:
  ( متدرب:22لعدد ) نشاط تدريىب( 2تنفيذ عدد )مت 

 ( تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجالMS-Word-G3 فى الفترة من )2٠2١مارس  ١١-٧ 
 ( متدرب.١2لعدد )

 
 2٥-2١( فى الفترة من 2مج-تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال )المخازن والالئحه المخزنية 

 ( متدرب.١٠لعدد ) 2٠2١مارس 
 دمنهور:

 ( متدرب60( نشاط تدريىب لعدد )4مت تنفيذ عدد ) ومن أهم هذه األنشطة: 
  )تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال )المخازن والالئحة المخزنية ألمناء المخازن وكاتبى الشطب

 ( متدرب.١٩لعدد ) 2٠2١مارس  ١١-٧فى الفترة من 
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 مبإستخدا تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال )األعمال المساحيةLevel1 TOTAL 
STATION ( متدرب.١١لعدد ) 2٠2١مارس  2٥-2١( فى الفترة من 

 
 السالمه والصحه المهنية( تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال OSHA )

 ( متدرب.١٧لعدد ) 2٠2١مارس  ٣٠-2٨فى الفترة من 
 

 كفر الشيخ:
 ( متدرب:47( نشاط تدريىب لعدد )3مت تنفيذ عدد ) 

  تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال )تصميم برنامج شئون العاملين بإستخدامMS-Excel-
 ( متدرب.١٥لعدد ) 2٠2١مارس  ١١-٧( فى الفترة من 2مج

 
 ( قوانين الرى والصرف و الحجز اإلدارى وآلية تحرير تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال

 ( متدرب.٣٦)لعدد  2٠2١مارس  2٣-22( فى الفترة من المخالفات
 
  قانون نماذج تقويم األداء الوظيفى و )البرنامج التدريبى فى مجال تنفيذ

( فى وتطبيقاته والئحته التنفيذية 2٠١٦لسنة  ٨١قانون  -الخدمة المدنيه 
 ( متدرب.22لعدد ) 2٠2١إبريل  ١-مارس ٣١الفترة من 

 
 

 الزقازيق:
 ( متدرب:53( نشاط تدريىب لعدد )3مت تنفيذ عدد )  

 ( تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجالRevit Structure-Level1 فى الفترة من )2٥-2١ 
 ( متدرب.٩لعدد ) 2٠2١مارس 

 
  لعدد  2٠2١مارس  2٩تنفيذ ندوة بعنوان )التطبيقات الخاصه بقطاع الرى( يوم

 ( متدرب.١٥)
 

 ( لعام  ٨١ندوة نماذج تقويم األداء الوظيفى طبقًا لقانون تنفيذ ندوة بعنوان
 ( متدرب.2٩لعدد ) 2٠2١مارس  ١٥و١٤ ى( يوم2٠١٦
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 املنيا:
 ( متدرب79( نشاط تدريىب لعدد )3مت تنفيذ عدد )  ومن أهم هذه ،

  األنشطة:
 ( تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجالMS-Excel -G2 فى الفترة من )٧-

 ( متدرب.١٥لعدد ) 2٠2١مارس  ١١
 

  ( ٣٩لعدد ) 2٠2١مارس  ١٧الوظيفى ومكافحة الفساد( يوم تنفيذ ندوة بعنوان )مدونة السلوك
 متدرب.

 

 ( تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال( لغة إنجليزيةConversation)  مارس 2١فى الفترة من– 
 ( متدرب.2٥لعدد ) 2٠2١إبريل ٤

 

 ثانيًا: شـــئون املقـــــر:
 األعـمـال املــدنــيــة:

 :أعمال جاري القيام بها 
  عملية / تغذية وخطوط صرف.تجهيز 
 تجهيز قاعة م / إبراهيم حرحش. 
  22٨تجهيز ملحق المعمل غرفة. 

 :أعمال مت اإلنتهاء منها 
 : تم الفتح الفني للعمليات االتية 

o نظافة المبنى اإلداري وملحقاته 
o إدارة وتشغيل الفندق وملحقاته 
o إدارة وتشغيل المطعم وملحقاته 

  وتقييم البرامج التدريبية متابعةتم تجهيز مكتب مدير عام 
 .تم تجهيز مكتب مدير عام شئون المقر 
 . تم تجهيز قاعة كبار الزوار 
 .تم تجهيز مكتب مدير عام الشئون المالية واإلدارية 
 .تم تجهيز مكتب مهندسي شئون المقر 
  ( ٣تم تجهيز معمل  . ) 
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  الكميات لعملية / تغيير تم اإلنتهاء من تجهيز كراسة الشروط والمواصفات الفنية وجدول
 األسالك المغذية للتكييفات وتعديل مساراتها.

 عمال تتم بشكل دوري:أ 
 إدارة وتشغيل الفندق وملحقاته: 

o توفير إقامة للمتدربين بالفنادق. 
 ( للدورات المحلية٥٤٩عدد ليالي ).  

 .تشغيل سخانات الغاز والمغاسل 
 .تشغيل ونظافة حمام السباحة 
  والصيانة وتجهيز الغرف.النظافة 
 .توفير الخامات وتواجد العاملين 
 نظافة المبنى اإلدارى وملحقاته: 

o .النظافة والصيانة و تجهيز القاعات 
o .توفير الخامات وتواجد العاملين 

  الكراسى(. –الستائر  –االلوميتال  –الصيانة المستمرة العمال )السباكة 
 :األعـمـال الـميـكانيكـية

  :األعمال امليكانيكية والتـكـيـيفأوال : 
 :أعمال مت االنتهاء منها 

 ( للتكييف المركزي من تركيب طقم رومان بلي وميكانيكل سيل.٤اصالح الطلمبة رقم ) 
  عمل اإلصالحات المطلوبة وضبط محورية الطلمبة الخاصة برفع المياه للمركز على البوابة

 (.2رقم )
 ( ايرفنت لخط مياه 2تركيب عدد ).منظومة اإلطفاء بالمياه بالفنادق 
 ( جهاز يورك بقاعة ٤( كابستور الصالح عدد )2( كارتة + عدد )٣تركيب عدد )2٠٠٥ . 
 (سنسور لدخول المياه المثلجة لشلر رقم 2تركيب عدد )٣,  2  . 
 .تغيير كونتاكتور وأوفرلود لوحدة مناولة الهواء للطرقة أمام مكتب مدير األمن 
 ( جهاز اسبليت كاريير لمركز المعلومات.2صيانة عدد ) 
  وغسيل الوحدات الخارجية. 2٠٠٦صيانة أجهزة اسبليت يورك قاعة 
  22٨تغيير كونتاكتور وكابستور لتكييف اسبليت مكتب. 
 ( ١عمل صيانة وغسيل الوحدات الخارجية لمعمل.) 

 :أعمال جاري القيام بها 
  ( للتكييف المركزي.١رقم )عمل وتصنيع كوبلن الخاص بالطلمبة 
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 :أعمال تتم بشكل دوري 
  إسبليت( . –الصيانة المستمرة ألعطال التكييف )مركزى 
 .متابعة تشغيل الشيلرات وضغوط المياه ونظام التكييف المركزي 
 .متابعة وتشغيل قاعات المحاضرات 
 .متابعة تشغيل الوحدات بالمكاتب والوحدات اإلسبليت 
  والصيانة لطلمبات:متابعة أعمال التشغيل 

o حمام السباحة. 
o نظام االطفاء بالمياه للفندق. 
o  التكييف المركزى. 

 أعمال السيارات
 أعمال مت االنتهاء منها: 

  / شيفروليه دوبل كابينة. ٦٧١٤استخراج أمر اسناد الصالح السيارة رقم ط ر 
  / برادو.تويوتا  ٣١٩٧عمل صيانة وتنظيف دورة الفرامل الخاصة بالسيارة رقم ع ر 
  / ميتسوبيشي سنجل طبقًا ألمر  ٦٧١٥اإلنتهاء من االصالحات المطلوبة للسيارة رقم ط ر

 اإلسناد الصادر لها.
  / التي تعمل بفرع  ٤٠٦بيجو  ٧٨٦2اإلنتهاء من االصالحات المطلوبة للسيارة رقم ع ر

 المركز بكفر الشيخ طبقًا ألمر اإلسناد الصادر لها.
  أعمال جاري القيام بها 

  /فولكس تيجوان  . ٦٧٩٨جاري عمل طلب إلصالح السيارة رقم  ع ر 
  أعمال تتم بشكل دوري 

  الصيانة المستمرة و العاجلة من تغيير زيت وفالتر وتيل فرامل للسيارات وأي أعطال أخرى
 من تنظيف دورة الجاز وتنظيف دورة البنزين وغسيل بوابة البنزين.

 :األعمال الكـهربـائـيـة
 االنتهاء منها: أعمال مت 

 ( مشترك 2اصالح عطل كهرباء واصالح عدد )عين بمكتب الشئون التعاقدية. ٤ 
 ( 2( لقمة بريزة ماجيك للبوابة رقم )٥تركيب وتغيير عدد.) 
 ل بفندق السالم.٦اصالح عط 
 : تجهيز معمل كمبيوتر جديد بالدور الثاني باآلتي 

o ( مشترك كهربائي ١٦تركيب وتوصيل عدد )عين  ٤ 
o ( بريزة ووتر بروف للمخارج العمومية٤د )عد 
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o ( مفتاح اتوماتيك عمومي للخطوط داخل اللوحة الرئيسية.٥توصيل وتوزيع عدد ) 
  عين لتوصيل كمبيوتر  ٤تركيب وتوصيل مصدر عمومي ببريزة ووتربروف على مشترك

 سم بمكتب مدير األمن. ١2٠وطابعة و تركيب لمبة ليد 
  المطعم.عمل تقرير عن حالة إنارة 
  حضور السادة مسئولي الصيانة الخاصة بالديزل الدايو وتشغيل الوحدة وهي تعمل بصورة

 جيدة.
 ( وتم فصل التيار الكهربائي عن 2فك شاسيه عرض فيديو بروجكتور من معمل كمبيوتر )

 المعمل وتم فك وصالت التيار الكهربائي والدائرة الموصلة لجميع التغذيات الفرعية.
 ٦ه وفيديو البروجكتور والحامل الخاص به وعمل التوصيالت الالزمة وتركيب نقل الشاسي 

 أعواد دكت بالستيك لتحسين المظهر الجمالي وتم التوصيل والتشغيل.
 .اصالح فيشة كهرباء وتوصيل مشترك بمكتب شئون المقر 
  فك وتركيب شاشة تليفزيون بمكتب كبار الزوار وتوصيل وصلة دش وعمل التوصيالت

( بريزة ووتربروف وتوصيل مصدر كهربائي للثالجة + ٣الكهربائية الالزمة وتركيب عدد )
 .بويلر

  لعمل الصيانة الالزمة للشركة القائمة بأعمال شبكة النت. 2فصل الخط رقم 
  تغيير وتركيب لمبة ليد بطرقة المعامل واصالح مشترك بمكتب مديرIT. 
 ضور مسئولي شركة الكهرباء الرجاع التيار الكهربائي ابالغ شركة الكهرباء بعطل الديزل وتم ح

  ١٣/٣/2٠2١الى محوالت الخروج وتم انهاء العمل والتشغيل يوم السبت الموافق 
 وكذلك   المطلوبة التشغيل ومعرفة كمية السوالر المرور على غرفة الديزل الدوتس والتأكيد على

 العداد وكمية السوالر المطلوبة.تم التأكد من حالة وحدة ديزل الدايو ومعرفة قراءة 
  بريزة كهربائية أرضية من معمل الكمبيوترالقديم وسحب األسالك من المواسير األرضية  2١فك

 وفصل التيار الكهربائي لحين اإلنتهاء من العمل.
  مخرج نت قديم ونقلهم وتجهيز ملحق معمل  2١عين من أرضية المعمل +  ٤مشترك  ١٦فك

 الكمبيوتر الجديد.
 جهيز ملحق المعمل وتم سحب كابالت التغذية وتركيب دكت تريه لعمل الكابالت وتحسين ت

 .22٨غرفة   المظهر الجمالي للمعمل
  مخرج للمحاضر  2عين +  ٤مشترك  ٦بريزة ووتربروف على أركان المعمل +  ١٠تركيب

 وتوصيل اللوحة الخاصة وتجهيزها بمفاتيح التحكم داخل المعمل.
  كة الدوتس لعمل الصيانة الالزمة للديزل الدوتس وعمل التقرير الشهري.حضور السادة شر 
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  ( استعدادًا المتحانات السودان وهي بحالة  2٠٠٨ – ٧ – 2٠٠٥التأكيد على إنارة قاعات )
 .جيدة

 ( وتغيير الفيشة الخاصة بسيرفر البوابة.2اصالح مخرج كهربائي على بوابة رقم ) 
  أعمال الشبكة الخاصة بالفنادق الثالثة.مرور لجنة من القطاع على 
 ( 2( مفتاح أتوماتيك داخل معمل كمبيوتر )١تغيير وتركيب عدد.) 
 ( لقمة مفتاح ماجيك + ٣تركيب عدد )فتحة وتركيبها على فتحات  ١وش  ٣شاسيه حديد +  ٣

المقطعة على التجليد الخشبي بالمعمل بدون توصيل بهدف الشكل الجمالي فقط بناًء على 
 عليمات السيد المهندس مدير عام شئون المقر.  ت

 : أعمال جاري القيام بها 
 ( محول 2متابعة شركة الكهرباء وذلك لتغيير عدد )ميجاوات بنفس مواصفات المحوالت  ١

 ( لوحة مكثفات تحسين معامل القدرة .2القديمة وتغيير عدد )
  اإلداري والفنادق. ميجا لتحسين االنترنت بالمبنى ١٠٠ادخال شبكة فايبر قدرة 

 أعمال تتم بشكل دوري:  
 .الصيانة المستمرة ألعمال الكهرباء 
 .متابعة غرفة المحوالت 
  الدويتس (. –متابعة الصيانة المستمرة ألعمال المولدات ) الدايو 
 .متابعة أعمال صيانة ماكينات التصوير والفاكسات 
  والسنترال.متابعة الصيانة المستمرة ألعمال التليفونات 
 .)تحسين شبكة التليفونات بالمبنى االدارى )المنطقه االدارية ومنطقه قاعه المؤتمرات 
  عمل مقايسة لوحدة سخان لماكينة طابعةHP  موديلHP LASER JET – P3015  

 :أعمال مت االنتهاء منها 
 .تحسين شبكة التليفونات بالمبنى اإلداري والفنادق 
  عمل تركيب حبر لماكينة توشيباESTUDIO 4518 A  .وذلك الصالح ما بها من أعطال 
  وقاعة المؤتمرات. 2٠٠٩عمل شبكة الفايبر لتحسين االنترنت بقاعة 
 ( قفل لماكينة توشيبا ١تركيب عدد )E 4518  رقم مسلسلCZFJ 58236. 
 ( ٣2١٥ -٣٠2٥عمل مقايسة لتركيب بكر سحب لماكينات زيروكس موديل.) 
  اإلنتهاء من ادخال شبكةWI FI . للفنادق وجاري تالفي المالحظات 

 :ًا: التخطيطلثثا
  بعد مراعاة لمعايير وظوابط اإلحتياجات التدريبية إلنهاء الخطة تعديل مقترح الخطة التدريبية

 والتنسيق مع االدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية لوضعها بالشكل النهائي .
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  الخطة التدريبية يوضح جداول البرامج التدريبية بشروط الترشح والفئة المستهدفة عمل كتيب
 من البرنامج التدريبي  وعدد ايام البرنامج .

  تحديث دليل البرامج التدريبية وإضافة البرامج التدريبية الجديدة والمستحدثة 
 اهرة .االشراف على إدارة التسويق واالعالم ووضع خطة للتعاون مع جامعة الق 
 المزمع عقدها في الربع الرابع رامج التدريبية بعمل بيان بال 
  تجهيز عرض تقديمي لتوضيح خطوات وآليات الخطة التدريبية 
  إختبارات اإلنتداب للعمل بالري المصري بالسودان وجنوب السودان واوغندا التنسيق العام لحدث

 .2٠2١للعام  والهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل
  : التسويق واالعالم 

 النشاط االعالمي ) للمقر الرئيسي والفروع (:
  نشر جميع اخبار تنفيذ األنشطة التدريبية المحلية واإلقليمية في المقر الرئيسي واألفرع على

 صفحة التواصل االجتماعي. 
 واإلستفسارات على صفحة التواصل االجتماعي.  الردود متابعة 
  اإلعالنات على صفحة القطاع.إعداد وتصميم ونشر 
 واإلنجليزية العربية باللغتين الشهرية للمركز اإلخبارية النشرة وتصميم إعداد. 
  إعداد النشرات الصحفية إلنجازات المركز 
 :تغذية الموقع بأخبار القطاع بصفة يومية باللغتين العربية واالنجليزية. الموقع اإللكترونى 
 مستمرة لتحسين وتطوير الخدمات. تحديث الموقع االلكترونى بصفة 

 النشاط التسويقي ) للمقر الرئيسي والفروع (:
 ( جاري تحديث التطبيقmobile app.)  اإلصدار الثاني على الهاتف المحمول خاص

 بخدمات مركز التدريب وإضافة خدمات جديدة .
  تم التعاون مع وزارة اإلتصاالت ومؤسسةICDL  العاملين بالدولة  لتنفيذ برنامج تدريب وإختبار

(  . وقد تم تدريب واختبار  ICDLالموظف الرقمي (والمنتقلين للعاصمة اإلدارية على برنامج 
تستهدف السادة الذين تقتضي طبيعة   Onlineمتدرب وكذلك مجموعة  ٥٧مجموعات بعدد  ٤

 عملهم التواجد في مقر العمل. 
  برنامج االعداد والتنسيق مع وزارة االتصاالت ومعهد النظم للقوات المسلحة لتحديد إختبارات

 لكل مجموعة . ( ICDLالموظف الرقمي )
  ماجستير  –وضع خطة تسويقية لدراسة اعتماد المركز إلمكانية منحه للدرجات العلمية )دبلومة

 دكتوراه (  –
 الهندسية بالقطاع للجهات االكاديمية. جاري إعداد خطة تسويقية لتسويق المعامل  
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 :املتابعة والتقييم ابعًا:ر
  ٠ ٦/٣/2٠١2استالم العمل اعتبارا من 
 ٠التعرف على االنشطة المختلفة المنوط بها االدارة العامه للتقييم والمتابعة 
  ٠سابقاً مراجعة التقارير السابقة الخاصة بنتائج التقيييم للبرامج التدريبية التى تم عقدها 
  ٠التواصل والتنسيق مع االدارات العامة للتخطيط والتنفيذ للتنسيق والتعاون فى آلية العمل 
  ٠االطالع على المستندات واالستمارات الخاصة بالتقييم لدراسة امكانية تطويرها 
  االجتماع مع الساده المهندسين العاملين بمركز المعلومات لالطالع على االنشطة المختلفة

 ٠كز ومناقشة االعمال المنوطة بهاللمر 
  ٠اجتماع مع السادة ممثلى التخطيط والتنفيذ والتقييم والمتابعة لدراسة ملفات التقييم 
 )٠إنشاء جروب على الواتس للتواصل مع االفرع )بيانات التقييم 
  اآلتيةبناءا على طلب من السيد المهندس/ رئيس المركز تم عمل تقارير تقييم للدورات: 

o المقر الرئيسى 2٠2١-2-2٥الى  2-2١ازن والالئحة المخزنية من المخ. 
o  المقر  2٠2١-2-2الى  ١-٣١حفظ المستندات ومدخل االرشفه االلكترونية من

 .الرئيسى
o #C -  المقر الرئيسى 2٠2١-2-2٥الى 2-2١المستوى االول من. 
o Pre-Intermediate Conversation Group1  2٠2١-2-١٦الى  ١-٣٠من 

(on line) الرئيسى رالمق. 
o Pre-Intermediate Conversation Group2  2٠2١-2-٩الى  ١-2٣من 

(on line) الرئيسى رالمق. 
o  2٠2١-2-2الى  ١-٣١اساسيات الحاسب االلى كمدخل لالرشفة االلكترونية من 

 .المقر الرئيسى
o  االعمال المساحيةTotal Station   فرع دمنهور. 2٠2١-٣-2٤الى  ٣-2١من 
o 2٣الى  ٣-22من  قوانين الرى والصرف و الحجز اإلدارى وآلية تحرير المخالفات-

 فرع كفر الشيخ. 2٠2١-٣
o  فرع المنيا. 2٠2١-٣-٤الى  2-٧لغة انجليزية )مستوى خامس( من 

 
 ًا: مركز املعلومات:خامس

للدورات احمللية باخلطة  الواردة من اجلهات املختلفة من الوزارة خبصوص الرتشيحات
 :التدريبية

  .إدخال الترشيحات الواردة  لدورات الخطة التدريبية المحلية من الجهات المختلفة بالوزارة 
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  اعداد بيان دورى يوضح اعداد السادة المرشحين لحضور دورات الخطة التدريبية وارساله إلدارة
 ا على عدد المرشحين لكل دورة .تنفيذ البرامج لتحديد الدورات التي يمكن عقدها بناء

  بعد  التى سيتم تنفيذها الدورات التدريبيةلحضور  المرشحينالسادة تجهيز كشوفات بأسماء
وإرسالها إلدارة تنفيذ البرامج لتنفيذ  المذكورة بالخطةحضور الشتراطات إل التأكد من مطابقتهم

 .المحدد لها واعيدتلك الدورات التدريبية في الم
  أسماء السادة المرشحين من وزارات أخرى لحضور دورات الخطة على قاعدة بيانات إدخال

 القطاع بالتنسيق مع إدارة تنفيذ البرامج اإلقليمية.
 التقارير:

 وتقديمها للوزارة وضح األنشطة المحلية المنفذة بالقطاع و فروعه التى ت يةبيانال وماترسال إعداد
 بصفة مستمرة.

 ارير المختلفة الخاصة بالدورات المحلية المنفذة  ونسب التنفيذ .عمل اإلحصائيات والتق 
 حفظ البيانات:

  الذاتية وبيانات المحاضرين. ةالسير 
 . تقيييمات المحاضرين بعد إنتهاء الدورات التدريبية بالتنسيق مع إدارة التقييم والمتابعة 
  المنفذة بالمقر الرئيسي ألنشطة المحلية فى ا المتدربين المشاركينإدخال وتحديث بيانات

 واألفرع.
  التواصل مع السادة المتدربين الذين حضروا الدورات التدريبية في حالة وجود بيانات غير

 مستوفاه وذلك إلستكمال البيانات الناقصة وتحديثها .
 قواعد البيانات:

  وجارى تصميم تم اإلنتهاء من اعداد قاعدة بيانات لنزالء الفندق وتم تدريب العاملين عليها
 التقارير الالزمة.

  يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالدورات التدريبية والمتدربين والمدربين بصفة مستمرة بما
 يتوافق مع المستجدات.

  جارى إعداد قاعدة بيانات للشركات التى تقوم بتنفيذ الدورات التدريبية وربطها بقاعدة بيانات
 المحاضرين.

 اعدة بيانات مركز المعلومات وقاعدة البيانات الخاصه بمنصة التعلم جارى عمل ربط بين ق
 .Moodleعن بعد 
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 سًا: احلدائق والبساتني:ساد
 )اوالً( أنشطة التقليم والقص لإلشجار ونباتات الزينة: (أ)

  وفقُا للخطة السنوية لإلدارة العامة للحدائق والبساتين وبداية الموسم
 بمحيط سور ومدخل قطاع التدريب.الصيفى تم تقليم وقص االشجار 

 
 

 )ثانيًا( أنشطة التطوير: (ب)
   التدريب اإلقليمي  مركزرئيس  /المهندسبناء على تعليمات السيد

للموارد المائية والرى باالرتقاء بالمظهر العام للقطاع تم االنتهاء 
من اعادة تدوير الكوتش بزراعتة بنباتات القطيفة الصفراء 

البنفسجى وذلك بالصوب الزجاجية بمحيط  والصبارات ذات اللون 
 قاعات التدريب.

 
 
 .زراعة نباتات القطيفة المميزة باللون االصفر 

 
 

 )ثالثًا( أنشطة خدمة املسطحات اخلضراء: (ت)
وبداية وفقُا للخطة السنوية لإلدارة العامة للحدائق والبساتين  -

االنتهاء من تقليم وقص االشجار بالمسطحى تم الموسم الصيفى 
 خارج قطاع التدريب.

 

 : فعاليات أخرى: سابعاً 
  رئيس  -في ضوء انشطة وفعاليات مركز التدريب إستقبل السيد المهندس / طارق السيد أحمد

ممثل المنتدي الفلندي للمياه بحضور قيادات المركز لبحث ومناقشة  - المركز السيد/ كريم علي
 سبل التعاون المستقبلية في بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية في مجاالت المياه وذلك 
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  رئيس مركز -أحمد قام السيد المهندس/ طارق السيد  2٠2١مارس  ٨يوم األثنين الموافق
تضمنت المرور على كافة المكاتب واإلدارات بالمركز وإطلع سيادته بجولة تفقدية التدريب 

على مدى تقدم سير العملية التدريبية كما شملت الجولة جميع منشأت المركز من قاعات 
و  هووجه سيادته بضرورة اإلستمرار في تحقيق األهداف المرجو  ومعامل وفندق ومطعم ,

 .سيادته للجميع التوفيق المنشودة للمركز متمنياً 

 
رئيس مركز  -طارق السيد أحمد إستكماال لجولة السيد المهندس/ 2٠2١مارس  ١٤يوم االحد الموافق  -

بالمركز  Soil ومعمل التربة Hydraulic معمل الهيدروليك -شملت المعامل الهندسية حيث التدريب 
كما شملت الجولة إدارة المخازن ووجه سيادته حيث ناقش سيادته الوضع الحالي والمستقبلي للمعامل . 

 . بضرورة اإلستمرار لتحقيق األهداف المرجوة نحو مستقبل افضل

 
 
 

  في إطار توجهات الدولة نحو الرقمنة والتحول الرقمى اجتمع السيد المهندس/ طارق السيد
للتعرف على رئيس مركز التدريب مع وحدتى نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات  -أحمد 

االنظمة القائمة ومناقشة سبل تطويرها وتعظيم االستفادة منها فى مجال بناء وتنمية القدرات 
للكوادر المتخصصة بوزارة الموارد المائيه والرى وكذا على المستوى االقليمى خالل المرحلة 

 .2٠2١مارس  ١٤وذلك يوم االحد الموافق  القادمة
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  ١٤في ضوء تطوير منظومة التدريب وتنمية قدرات الموارد البشرية تم يوم االحد الموافق 
عقد ورشة  التدريبرئيس مركز  -أحمد طارق السيد  /المهندسالسيد برئاسة  2٠2١مارس 

عمل بحضور قيادات المركز ومديري الفروع والمهندسيين بهدف تحديث وتطوير مجاالت 
لفة والوقوف على المعايير والمحددات الخاصة ببناء هذه البرامج ومناقشة البرامج التدريبية المخت

 . اف التى صممت من اجلها اثناء تنفيذهادألهق اتحقيى دـم

 
 
 

  برئاسة عقد اجتماع مع اإلدارة العامة لشئون المقر  2٠2١مارس  ١٧تم يوم االربعاء الموافق
تم عرض ما تم انجازه و  حيثرئيس مركز التدريب  -أحمد طارق السيد  /السيد المهندس

مناقشة مقترحات التطوير وإيجاد الحلول المناسبة والتى تضمن حسن سير العمل . كما اجتمع 
لعرض ومناقشة االداء الفعال والتنسيق الجيد الذي يخدم  سيادته مع اإلدارة العامة لتنفيذ البرامج

 . سير العملية التدريبية بنجاح

 
  ضوء رؤية طموحة ورسالة شاملة لإلبتكار والتطوير المستمر وتماشيا مع التوجهات الحديثة في

في إحداث تغيير وتطوير بشكل مستمر بهدف الوصول الى التميز في عدة مجاالت مختلفة 
يوم االحد الموافق رئيس مركز التدريب  -قام السيد المهندس/ طارق السيد أحمد   منها التدريب

بجولة تفقديه لمعمل المواد والخرسانة للوقوف على خطة تحديث المعمل  2٠2١مارس  2١
بهدف اإلختبارات المعملية وإعداد كوادر هندسية مدربة عمليا باإلضافة الى إستخدامات البحث 
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قوم المعمل العلمي إليجاد حلول عملية وتطبيقية والتي يقوم بها المعمل بعد التطوير . حيث ي
 . كذلك بتدريب الفئات المختلفة من المتدربين والطالب من خالل البرامج التدريبية

 
 
 
 
 

  فى ضوء توجيهات الوزارة نحو شفافية تقييم مهارات السادة العاملين بالوزارة وتحت رعاية السيد
مارس  2٣رئيس مركز التدريب بدات يوم الثالثاء الموافق  -أحمد طارق السيد  /المهندس 

اعمال اليوم األول للتقييم االلكتروني للمهارات الفنية واالدارية والمقابالت الشخصية  2٠2١
للسادة المتقدميين لإلنتداب للعمل بالري المصري بالسودان وجنوب السودان واوغندا والهيئة 

 التالية: للوظائف 2٠2١الفنية المشتركة لمياه النيل لعام 
o كبير مهندسيين الهيئة. 
o رئيس قلم مياه الخرطوم.  
o مهندس ري الشجرة. 
o مهندس قسم الخرطوم. 
o مهندس مدني اوغندا. 
o مهندس ميكانيكا واو. 

 

 
  وتحت رعاية السيد في ضوء توجيهات الوزارة نحو شفافية تقييم مهارات السادة العاملين بالوزارة

 2٠2١مارس  2٧السبت الموافق رئيس مركز التدريب تم  -المهندس / طارق السيد أحمد 
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إستكمال أعمال التقييم اإللكتروني للمهارات الفنية واإلدارية و كذلك المقابالت الشخصية للسادة 
المتقدمين لإلنتداب للعمل الري المصري بالسودان وجنوب السودان وأوغندا والهيئة الفنية 

 : للوظائف التالية 2٠2١المشتركة لمياه النيل لعام 
o  مهندس محطة بالسودان  ٣عدد 
o مهندس محطة جوبا بجنوب السودان 

 
 
 
 
 

  في ضوء توجيهات الوزارة نحو شفافية تقييم مهارات السادة العاملين
رئيس  -أحمد  طارق السيد /بالوزارة وتحت رعاية السيد المهندس

إستكمال  2٠2١مارس  ٣٠مركز التدريب تم يوم الثالثاء الموافق 
أعمال التقييم اإللكتروني للمهارات الفنية واإلدارية و كذلك المقابالت 
الشخصية للسادة المتقدمين لإلنتداب للعمل الري المصري بالسودان 
وجنوب السودان وأوغندا والهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل لعام 

 ة:للوظائف التالي 2٠2١
o  الخرطوم –مدير مخازن. 
o عقود ومشتريات. 
o ( مراجع حسابات الخرطوم2عدد ). 
o أخصائي شئون عاملين. 
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 : قرارات إدارية: ثامناً 
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