
 

 نبذة عن املشروع

 لومات حيتوى زارة االتصاالت وتكنولوجيا املعورد لإلدارة العامة لنظم املعلومات امييل من و

حلكومى لتنمية امج تأهيل العاملني بالقطاع اعلى الدورات التدريبية املزمع تنفيذها ضمن برن

 0 2016/2017  ىل والشبكات للعا  املا ىلاب  اآاملهارات اإلدارية ومهارات احل

  املستحدثة  ئى لتنفيذ املشروع ضمن املشروعاتومت وضع التصور املبد درابة املشروعمتت

عود بالنفع على العاملني القصوى منة مبا ياألبتفادة ية وكيفلإلدارة العامة لنظم املعلومات 

 0بالوزارة 

 فقتها والبدء يف املساعدة واليت أبدت مومت العرض على رئيس اإلدارة املركزية للخدمات ا

 0تنفيذ املشروع 

  بم ونشرة داخل  70× مرت برية مقاس كمت تصميم إعالن عن املشروع وطباعتة مبقابات

 0ومى للرياضة اخلاص باجمللس القأللكرتونى امبنى الوزارة واجلهات التابعة وكذا املوقع 

 بالوزارة واجلهات لعاملنيمن اطابات الرتشيح بدأت اإلدارة العامة لنظم املعلومات يف تلقى خ 

توى على ريبى وتسجيلهم يف قاعدة بيانات حتالتابعة والراغبني يف اإللتحاق بالربنامج التد

 0دورات به ونوع ال االلتحاقراد البيانات األبابية للمتدربني وكذا الربنامج امل

  يت أوضحت لفقا للمسجلني بقاعدة البيانات واومت حصر املتقدمني لألبتفادة من املشروع

 -اإلحصاءات التالية : 

o (  برنامج مت التسجيل بها مج  7  عدد الربامج )عا ي 

o ( دورة 116 ) الربامج  يفالواردة  عدد الدورات 

o ( دورة 112عدد الدورات املسجل بها ) 

 اور أبابية مت وضع خطة لتنفيذ املشروع تعتمد على ثالثة حم :- 

o  عد  حتمل الوزارة أي أعباء مالية 

o 0ني ات وتناب  طبيعة عمل املوظفالدورات التدريبية تلبى إحتياجات اإلدار 

o ت لوزارة لتوفري اجلهد والوقتوفري أماكن مناببة للتدري  داخل مبنى ا

 0 ة واحلفاظ على بري العملللمتدربني بغرض حتقيق أكرب ابتفادة ممكن



 

  ء التنفيذ يف يا املعلومات ومت األتفاق على بداألتصاالت وتكنولوجمت التواصل مع وزارة

 االتصاالترة وتتعهد وزاللتدري  اببة على تلتز  الوزارة بتوفري األماكن املن 28/8/2016

ذوى اخلربة  كزى للتعبئة العامة واإلحصاء منبتوفري السادة احملاضرين التابعني للجهاز املر

 0ادة ممكنة ق أكرب ابتفيف جمال التدري  بغرض حتقي

 ة من خرباتهم يف إدارة التدري  بغرض األبتفاد – مت األبتعانة باإلدارة العامة للموارد البشرية

 0دود اجليد خالل تنفيذ املشروع جمال التنظيم يف جمال التدري  والذى عاد باملر

 اإلدارية وأيضا  تات اخلاصة بتنمية املهارامت ختصيص قاعة بالدور الثانى عشر لتنفيذ الدور

فقا لنوع ولالزمة كافة األجهزة والربامج واألدوات ابجمهز جتهيز معمل بالدور الثامن عشر 

 اآلي والشبكات  الدورات اخلاصة بتنمية مهارات احلاب وطبيعة 

  لومات بتاريخ ع وزارة األتصاالت وتكنولوجيا املعمبدأ تنفيذ الربنامج وفقا ملا مت األتفاق

غري  وقات األمر الذى تطل  جهدادون توقف حتى تارخية ومعاجلة مجيع املع 28/8/2016

 0عادى من القائمني على تنفيذ املشروع 

  جيا املعلومات تكنولوو االتصاالتعتمدة من وزارة شهادة منهاية الدورة  يفمينح الدارس

 0واجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 

 شهور األو ىل الفرتة من  6ل ال  أوضحت التقارير واإلحصاءات اخلاصة باملشروع خال

 -عن النتائج التالية : 28/2/2017حتى  28/8/2016

o    ( دورة  23 )عدد الدورات املنفذة إمجالي 

   ( دورات لتنمية املهارات اإلدار 9عدد ) ية 

   ( دورا 14عدد )والشبكات   اآ ىللتنمية مهارات احلاب ة 

o  ( إدارة عامة 28عدد اإلدارات املستفيدة ) نى وجهات تابعة ومكت  ف 

o  ( مستفيد 374عدد املستفيدين ) 

o  ( متدرب  144عدد املتدربني الفعليني ) 

o  ( ز تدري  الفرق مرك –لس القومى للشباب اجملاجلهات التابعة املستفيدة

 لرياضية والشبابية (مراكز التنمية ا –القومية باملعادى 

 0ع مرفق طية بيان إحصائى عن املستفيدين من املشرو  



 

 دورات حاب  آ ىل

 

 

  

  

 



 

 يةتنمية املهارات اإلداردورات 

 

 

  

  

  


