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  التدريب قطاع إنجازاتتقرير 
 2020 نوفمبرشهر خالل 

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

 كالتالى: واالفرع بالمقر الرئيسى ( متدرب602( نشاط تدريبى لعدد )33تنفيذ عدد )تم  -
 

 :البرنامج يةحسب نوع
 

 عدد األنشطة عدد المشاركين نوعية البرنامج
 8 155 وإداريةشئون مالية 

 ٦ ١٢١ إدارة موارد مائية
 ٥ ٨٩ شئون قانونية

 ٢ ٥٥ مهارات شخصية وإدارة
 ٥ ٥٢ حاسب ألي أوفيس

 ١ ٣٣ تأهيل القيادات
 ٢ ٣٣ حاسب ألي تخصصي

 2 44 تخصصية في مجاالت متنوعة
 ١ ١٠ إدارة موارد بشرية
 ١ ١٠ ميكانيكا وكهرباء

 ٣٣ ٦٠٢ اإلجمالى
 

 :اإلشرافحسب جهة 
 عدد األنشطة عدد المشاركين جهة اإلشراف
     المقر الرئيسي

 ٥ ٩٣ شئون مالية وإدارية
 ٣ ٥٦ إدارة موارد مائية
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 :تابع: األنشطة القومية حسب جهة اإلشراف
 

 عدد األنشطة عدد المشاركين جهة اإلشراف
     المقر الرئيسي
 ١ ٣٣ تأهيل القيادات

 ٢ ٣٣ حاسب ألي تخصصي
 ١ ٢٦ مهارات شخصية وإدارة

 ١ ١٣ شئون قانونية
 ١ ٧ حاسب ألي أوفيس

(onLine) المقر الرئيسي     
 ١ ١٠ إدارة موارد بشرية

     فرع دمنهور
 ١ ٢٩ مهارات شخصية وإدارة

 ١ ٢٤ تخصصية في مجاالت متنوعة
 ١ ٢١ شئون قانونية
     فرع الفيوم

 ١ ٢٢ إدارة موارد مائية
 ١ ١٩ قانونيةشئون 

 ١ ١١ حاسب ألي أوفيس
     فرع الزقازيق

 ١ ٢٥ إدارة موارد مائية
 ٢ ٢٣ حاسب ألي أوفيس
 ١ ١٧ شئون مالية وإدارية

     فرع إسنا
 ١ ١٩ شئون مالية وإدارية

 ١ ١٦ شئون قانونية
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 :تابع: األنشطة القومية حسب جهة اإلشراف
 

     فرع كفرالشيخ
 ١ ٢٦ وإداريةشئون مالية 

 ١ ١٨ إدارة موارد مائية
 ١ ١١ حاسب ألي أوفيس
 ١ ١٠ ميكانيكا وكهرباء

     فرع المنيا 
 ١ ٢٠ تخصصيه متنوعه
 ١ ٢٠ شئون مالية وإدارية

 ٣٣ ٦٠٢ اإلجمالى
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 المقر الرئيسى:أنشطة  •
 مع إتخاذ كافة اإلجراءات اإلحترازية ( متدرب،216لعدد ) نشاط تدريبى( 14تنفيذ عدد )تم  -

 ومن أهم هذه األنشطة:
 

 5 – 1( خالل الفترة من 3مج–المخازن والالئحة المخزنية )فى مجال البرنامج التدريبي  -
 . ( متدرب17لعدد ) 2020 نوفمبر

 
( خالل 2مج-التقييم العقارى )فى مجال البرنامج التدريبي  -

 . ( متدرب22لعدد ) 2020 نوفمبر 5 – 1الفترة من 
 
 
 
 

 الشئون المالية)فى مجال البرنامج التدريبي  -
 5 – 1( خالل الفترة من 2مج-2مستوى -والمحاسبية

 . ( متدرب18لعدد ) 2020 نوفمبر
 
 
 

-Graphical Design)فى مجال البرنامج التدريبي  -
 2020 نوفمبر 12 – 8( خالل الفترة من المستوى األول

 . ( متدرب12لعدد )
 
 
 

قانون تنظيم التعاقدات التى البرنامج التدريبى فى مجال ) -
( 2018لسنة  182الجهات العامة) قانون تبرمها 

نوفمبر  12-8 ( خالل الفترة منإداريين -والئحته التنفيذية
 ( متدرب.13لعدد ) 2020
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-القيادات الشابة الهندسية)فى مجال البرنامج التدريبي  -

لعدد  2020 نوفمبر 19 – 15( خالل الفترة من 5األسبوع
 . ( متدرب35)

 
 :أنشطة األفـــــــــــرع

 الفيوم:
 ( متدرب:52لعدد ) نشاط تدريبى( 3تنفيذ عدد )تم  •

 4-3 ( خالل الفترة منالحجز اإلدارى وآلية تحرير المخالفاتالبرنامج التدريبى فى مجال ) -
 ( متدرب.22لعدد ) 2020نوفمبر 

لعدد  2020نوفمبر  12-8 ( خالل الفترة منMS. Excelالبرنامج التدريبى فى مجال ) -
 ( متدرب.11)

قانون تنظيم التعاقدات التى البرنامج التدريبى فى مجال ) -
( والئحته 2018لسنة  182تبرمها الجهات العامة) قانون 

( 19لعدد ) 2020نوفمبر  30-22 ( خالل الفترة منالتنفيذية
  متدرب

 
 دمنهور:
 :ومن أهم هذه األنشطة ( متدرب74لعدد ) نشاط تدريبى( 3تنفيذ عدد )تم  •

 

( خالل تنمية مهارات الثقة بالنفسالتدريبى فى مجال )البرنامج  -
 ( متدرب.92لعدد ) 2020نوفمبر  5-3 الفترة من

 
 
 
 

قانون تنظيم التعاقدات التى البرنامج التدريبى فى مجال ) -
( والئحته 2018لسنة  182تبرمها الجهات العامة) قانون 

 (21لعدد ) 2020نوفمبر  19-15 ( خالل الفترة منالتنفيذية
 متدرب.
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 :كفر الشيخ
 :ومن أهم هذه األنشطة ( متدرب65لعدد ) نشاط تدريبى( 4تنفيذ عدد )تم  •

الحجز اإلدارى وآلية تحرير البرنامج التدريبى فى مجال ) -
لعدد  2020نوفمبر  5-4( خالل الفترة من المخالفات

 ( متدرب.18)
 
 

( خالل الفترة 2019لسنة  148قانون التأمينات والمعاشات البرنامج التدريبى فى مجال ) -
 ( متدرب.26لعدد ) 2020نوفمبر  12-11من 

لعدد  2020نوفمبر  19-15( خالل الفترة من 2مستوى  -PLCالبرنامج التدريبى فى مجال ) -
 ( متدرب.10)

 
 الزقازيق:
  :ومن أهم هذه األنشطة ( متدرب65لعدد ) نشاط تدريبى( 4تنفيذ عدد )تم  •

 
 
 

 3-1 ( خالل الفترة منPower Pointفى مجال )البرنامج التدريبى  -
 ( متدرب.11لعدد ) 2020نوفمبر 

 
 
 
 
 

 ( خالل الفترة منMS-Excel-2مستوى البرنامج التدريبى فى مجال ) -
 ( متدرب.12لعدد ) 2020نوفمبر  15-19

 
 
 

( قوانين الرى والصرف و الحجز اإلدارى وآلية تحرير المخالفاتالبرنامج التدريبى فى مجال ) -
 ( متدرب.25لعدد ) 2020نوفمبر  26-22 خالل الفترة من
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 :المنيا
 ( متدرب:40لعدد ) نشاط تدريبى( 2تنفيذ عدد )تم  •

( أخصائى التدريب والتنظيم والتخطيط بإدارة الموارد البشريةالبرنامج التدريبى فى مجال ) -
 ( متدرب.20لعدد ) 2020نوفمبر  5-1خالل الفترة من 

القواعد العامة للطرح والتعاقد وقواعد حساب فروق األسعار فى فى مجال )البرنامج التدريبى  -
 ( متدرب.20لعدد ) 2020نوفمبر  12-8( خالل الفترة من 2018لسنة  182ظل قانون 

 
 إسنا:
 ( متدرب:35لعدد ) نشاط تدريبى( 2تنفيذ عدد )تم  •

( وتطبيقاته 2016لسنة  81قانون الخدمة المدنيه )قانون البرنامج التدريبى فى مجال ) -
 ( متدرب.19لعدد ) 2020نوفمبر  12-8( خالل الفترة من والئحته التنفيذية

 182قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة) قانون البرنامج التدريبى فى مجال ) -
 ( متدرب.16لعدد ) 2020نوفمبر  19-15خالل الفترة من ( ( والئحته التنفيذية2018لسنة 

 
 المستوى اإلقليمى:على  •

في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة فى عدة  ▪
في  برامج تدريبية (3عدد ) تم تنفيذ مجاالت من بينها التنمية البشرية وبناء القدرات

 المجاالت التالية:
o ( متدرب.20)لعدد  إدارة الجودة 
o  ( متدرب.20لعدد ) العرض والتقديممهارات 
o )( متدرب.20لعدد ) االتفاقيات البيئية الدولية )التنمية المستدامة 
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 :شـــئون المقـــــر: ثانياً 
 :األعـمـال المــدنــيــة

 أعمال تم االنتهاء منها : -1
 .تركيب باركيه الرضيه منصه قاعه المؤتمرات ▪
 .نفندق الياسمي( منور ب1)عدد لتغيير خطوط الصرف الصحي الخارجي  ▪
 قاعة أميانتيت. و( 2بوابة ) ( طلمبة بجوار2تركيب عدد ) ▪

 
 
 
 
 
 

 أعمال جاري القيام بها : -2
 مقايسة تقديرية لطفايات الحريق.إعداد  ▪
 :تجهيز كراسه الشروط والمواصفات للعمليات االتيه ▪

 .نظافه القطاع وملحقاته ✓
 .إداره وتشغيل الفندق وملحقاته ✓
 .وتشغيل المطعم وملحقاتهإداره  ✓
 .تغيير االسالك المغذيه للتكييفات وتعديل مساراتها ✓

 :أعمال تتم بشكل دوري   -3
 :إدارة وتشغيل الفندق وملحقاته ✓

 .توفير إقامة للمتدربين بالفنادق ▪
 ( للدورات المحلية 878عدد ليالي ) ✓
 ( للدورات اإلقليمية.246عدد ليالي ) ✓

 تشغيل سخانات الغاز والمغاسل. ▪
 تشغيل ونظافة حمام السباحة. ▪
 النظافة والصيانة وتجهيز الغرف. ▪
 تواجد العاملين.متابعة توفير الخامات و  ▪
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 نظافة المبنى اإلدارى وملحقاته ✓
 النظافة والصيانة و تجهيز القاعات. ▪
 تواجد العاملين.متابعة توفير الخامات و  ▪

 (.النجارة –الستائر  –االلوميتال  –الصيانة المستمرة العمال )السباكة  ▪
 :ـةاألعـمـال الـميـكانيكـية والكـهربـائـي

  :األعمال الميكانيكية و التـكـيـيف
 أعمال تم االنتهاء منها : -1

 . 228، مكتب  3( وحدات خارجية لألجهزة االسبليت بمعمل 3عمل صيانة وتغييرعدد ) ▪
 حصان بغرفة السائقين. 4( جهاز اسبليت 2عدد )تم تركيب  ▪
تم تغيير كونتاكتور وأوفرلود لوحدات  مناولة الهواء لكل من قاعة المؤتمرات ، الطرقة أمام  ▪

 . 2008رئيس القطاع ، قاعة 
 ( سنسور مياه لشيلر التكييف المركزي.4تم تركيب عدد ) ▪

 
 
 
 
 
 

 أعمال تتم بشكل دوري : -2
 إسبليت( . –ألعطال التكييف )مركزى الصيانة المستمرة  ▪
 متابعة تشغيل الشيلرات وضغوط المياه ونظام التكييف المركزي. ▪
 متابعة وتشغيل قاعات المحاضرات. ▪
 متابعة تشغيل الوحدات بالمكاتب والوحدات اإلسبليت. ▪
 متابعة أعمال التشغيل والصيانة لطلمبات: ▪

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

  :األعمال الكهربية
 أعمال تم االنتهاء منها : -1

 (.2اإلنتهاء من تركيب كابل الكهرباء الموصل للطلمبة بجوار البوابة رقم ) ▪
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اإلنتهاء من عمل التعديل الالزم لكابل الكهرباء الخاص بقاعة أميانتيت وتوصيل كابل  ▪
 وعمل لوحة كهرباء لطلمبة خلف قاعة أميانتيت.

 ( جهاز اسبليت بغرفة السائقين.2توصيل مصدر تيار كهربي لتشغيل عدد ) ▪
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أعمال جاري القيام بها : -2
( محول بنفس 2جاري متابعة شركة الكهرباء وذلك لعمل مقايسة تقديرية لتغيير عدد ) ▪

 مواصفات المحوالت القديمة واصالح مكثفات معامل القدرة .
 أعمال تتم بشكل دوري  -3

 الصيانة المستمرة ألعمال الكهرباء. ▪
 متابعة غرفة المحوالت. ▪
 الدويتس (. –الصيانة المستمرة ألعمال المولدات ) الدايو  ▪

 أعمال السيارات
 :أعمال تم االنتهاء منها -1

 . اتسيار ( 4عدد )اصالح  ▪
  :أعمال جاري القيام بها -2

 ( سيارات.4عدد )جاري عمل طلبات وعروض أسعار إلصالح  ▪
  :بشكل دوري  أعمال تتم -3

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

 :ات الطباعة والتصوير والسنتراالتأعمال ماكين
 :أعمال تم االنتهاء منها -1

 .3220لماكينة ( مفصالت 2وعدد ) 3215تركيب درام لماكينة  ▪
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 :أعمال جاري القيام بها -2
 تحسين شبكة التليفونات. ▪
 عمل مقايسة لشراء حبر لماكينة توشيبا وذلك الصالح ما بها من أعطال. ▪
 تحسين شبكة التليفونات بالمبنى االدارى)المنطقه االداريه ومنطقه قاعه المؤتمرات(. ▪
 المؤتمرات.وقاعة  2009شبكة الفايبر لتحسين االنترنت بقاعة  ▪
 (.3220 -3220( مفصلة لماكينتين )4تركيب عدد ) ▪
 ( لحين توفر قطع غيار بمخازن شركة زيروكس.3025،  3025تركيب بكر سحب لماكينة ) ▪
 :أعمال تتم بشكل دوري  -3

 أعمال صيانة ماكينات التصوير والفاكسات.متابعة  ▪
 لتليفونات والسنترال.لالصيانة المستمرة  ▪
 

 :والتقييم والمتابعهًا: التخطيط لثثا
 منها: االنتهاء أعمال تم
o  للوزارة. موإرساله 2020والتقرير التراكمى منذ يوليو  2020 أكتوبرتقرير شهر اعداد 
o  تعديالت الالزمةالمراجعة تقرير اليونسكو واجراء. 

 جارى القيام بها: أعمال
o  والجهد واالستهالك الورقى.بحث رقمنة إجراءات العمل بالقطاع لتسيير األعمال وتوفير الوقت 
o .تصميم سلسلة برامج وحلقات توعوية عن جائزة مصر للتميز الحكومى 
o  2021/2022الخطة التدريبية للعام المالى إعداد. 
o  من الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة. 2021/2022إعداد نماذج إعتماد الخطة التدريبية 
o  المركزى للتنيظم واإلدارة.إعداد نماذج تجديد إعتماد القطاع من الجهاز 

 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

 المقدمة للسادة المتدربين واعداد تقارير نهائية للعمل فى ضوئها. خدماتللسادة المحاضرين ولل
o  تفريغ مقترحات السادة العاملين بالوزارة وحصر االحتياجات التدريبية المتاحين على منصة التعلم

 وعلى الموقع.عن بعد 
o سادة المتدربين متابعة أداء السادة المحاضرين أثناء تنفيذ الدورات التدريبية لتقييم مدى تجاوبهم مع ال

 ومدى تغطية عناصر البرنامج التدريبى.
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o  متابعة الدورات التى يتم تنفيذهاonline   للوقوف على المعوقات وتحديد سبل تذليلها مع العمل
 على التطوير والتحسين المستمر.

o ضلهم فى تنفيذ الدورات التدريبية.ليتم االستعانه باف سة السيرة الذاتية للمحاضريندرا 
o  تقارير إنجازات القطاع مدعمة بالصور والرسومات البيانية وتقديمها للوزارة بصفة دوريةإعداد. 
o .إعداد تقارير بالمشروعات التى يقوم القطاع بتنفيذها 
o  ونشرها على موقع القطاع التدريبية باللغة العربية واإلنجليزية أول بأولتحديث دليل البرامج. 
o  2020/2021الخطة التدريبية للعام المالى جمع عروض شركات التدريب لتنفيذ. 

 
 :مركز المعلومات: رابعاً 

 الواردة من الجهات المختلفة من الوزارة: المرشحينبيانات 
 الترشيحات الواردة  لدورات الخطة التدريبية المحلية من الجهات المختلفة بالوزارة.إدخال   -
 الخطة التدريبية ح اعداد السادة المرشحين لحضور دورات اعداد بيان دورى يوض -
بعد  التى سيتم تنفيذها الدورات التدريبيةلحضور  المرشحينالسادة تجهيز كشوفات بأسماء  -

وإرسالها إلدارة تنفيذ البرامج لتنفيذ  المذكورة بالخطةحضور الشتراطات إل كد من مطابقتهمالتأ
 .تلك الدورات التدريبية في الميعاد المحدد لها

 إدخال أسماء السادة المرشحين من وزارات أخرى على قاعدة بيانات القطاع. -
 التقارير:

وضح األنشطة المحلية المنفذة بالقطاع و فروعه ت يةبيانال وماترسرير إنجازات بالاتق إعداد -
 للوزارة بصفة مستمرة.وتقديمها 

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

 .واألفرع
 :اإللكترونىالموقع 
 .باللغتين العربية واالنجليزية يتم تغذية الموقع بأخبار القطاع بصفة يومية ▪
 يتم تحديث الموقع االلكترونى بصفة مستمرة لتحسين وتطوير الخدمات. ▪
 تفعيل قناة اليوتيوب الخاصة بالقطاع. ▪
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 قواعد البيانات:
وتم تدريب العاملين عليها وجارى تصميم  اعداد قاعدة بيانات لنزالء الفندق تم اإلنتهاء من ▪

 التقارير الالزمة.
والمتدربين والمدربين بصفة مستمرة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالدورات التدريبية  يتم ▪

 بما يتوافق مع المستجدات.
 جارى إعداد قاعدة بيانات للشركات التى تقوم بتنفيذ الدورات التدريبية. ▪
 الخطة التدريبية.لعروض شركات التدريب لتنفيذ  جارى إعداد قاعدة بيانات ▪

م عدة البيانات الخاصه بمنصة التعلة بيانات مركز المعلومات وقادجارى عمل ربط بين قاع ▪
 .Moodleعن بعد 

 
 :التسويق واالعالم  :خامساً 

 النشاط االعالمي ) للمقر الرئيسي والفروع (:
على صفحة في المقر الرئيسي واألفرع  المحلية واإلقليميةنشر جميع اخبار تنفيذ األنشطة التدريبية  •

 التواصل االجتماعي. 
 ستفسارات على صفحة التواصل االجتماعي. واإل الردود متابعة •
 اإلعالنات على صفحة القطاع. إعداد وتصميم ونشر •
 .واإلنجليزية العربية باللغتين للقطاعالشهرية  خباريةاإل النشرة وتصميم إعداد •
 والسنوية وارسالها لإلعالم المائي. الشهريةاالسبوعية و  نجازات القطاعإل النشرات الصحفيةإعداد  •

 
 النشاط التسويقي ) للمقر الرئيسي والفروع (:

على الهاتف المحمول خاص بخدمات  صدار الثانياإل (.mobile appتطبيق )ال تحديثجاري  •
 ليتم من خالله التعريف بالقطاع. وإضافة خدمات جديدة قطاع التدريب 

برنامج تدريب وإختبار العاملين بالدولة لتنفيذ   ICDLمؤسسة وزارة اإلتصاالت و لتعاون مع اجاري  •
 .  الموظف الرقمي ((والمنتقلين للعاصمة اإلدارية على برنامج 

على  اتاكتوبر لتدريب طلبة الجامعالسادس من  بمدينةالتواصل مع الجامعات الخاصة جاري  •
 .ICDLبرامج 
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 :فعاليات أخرى  :سادساً 
في ظل األنشطة التى نفذها القطاع تحت مظلة اليونسكو تم نشر هذه األنشطة في العدد االول من المجلة  •

عن االنشطة والتي تصدر لنشر المعلومات اإلخبارية  ( (IHP The H2O Updateالشهرية الجديدة
 والفرنسية.لمنظمه اليونسكو باللغتين االنجليزية  التابعه  Water Familyالمختلفة لشبكة العائلة المائية

 
 
 
 
 
 
في إطار أنشطة قطاع التدريب اإلقليمي للموارد المائية والري تحت مظلة اليونسكو شارك القطاع   •

ممثال فى السيدة المهندسة/  دعاء محمد مسئولة أنشطة اليونسكو بالقطاع بحضور الدورة االفتراضية 
نوفمبر وحتى  30ولمدة يومين من   IHPاإلستثنائية الثانية لمجلس البرنامج الهيدرولوجى الدولى 

. حيث تضمنت الجلسة االستثنائية مشاركة الدول األعضاء من اليونسكو والعائلة 2020ديسمبر  1
( بمشاركة آرائهم وتعليقاتهم على مشروع الخطة االستراتيجية للمرحلة Water Familyالمائية )

كانت باللغات  ن الجلساتأ. والجدير بالذكر  IHP ،IHP-IXالتاسعة من البرنامج الهيدرولوجي 
 االنجليزية والفرنسية. والعربية 

 
 
 
 
 
 
 

عقد إختبار وتقييم إلكتروني للسادة المهندسين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية )رؤساء إدارات  •
المهارات الحديثة للتقييم الذاتي وقياس حد الوسائل أن عموم( حيث يعتبر هذا اإلختبار مركزية ومديري

 والسمات الشخصية.
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توزيع شهادات السادة المتدربين من برنامج القيادات اإلدارية الذين اجتازوا اختبار برنامج التسويق  •
 .ICDLالرقمي المعتمد من 

 


