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 تقديم

     

معهاد األهادا  الرئيةاة مان إءشاا   أحاد  كاا     والتخطايط  ياةالتنم  مجاا   فيالكوادر البشرية  تدريب  
ى تحما  كاوادر القاادرة علاالدريب  تاعلى مدار الةنوات قام المعهد بو   . 1960عام  التخطيط القومي  

مصار والاب د العرةياة  فاي  ت التنموياةلمشاروعاوالمتابعة وتنفيذ ا  ا في مجاالت التخطيطمةئولياته
التااي يقاادمها رات التدريبيااة . وقااد تطااورت وتنوعاا  الاادو ةفريقياالاادا  القااارة االبعااب بوأيضاااف فااي 

   في الموضوعات الحديثة. مجا  التدريب فيورات الحادثة لكي تواكب التط المعهد
التدر  البرامج  مجموعة  الدلي   هذا  المعهالمتخصصة  الدبلومات  و   يبية ويقدم  يقدمها  للعالتي  ام  د 

ءصر،    .2021-2020  كاديمياأل  بمدينة  القومي  التخطيط  معهد  مقر  في  تقدم  من  والتي  أو 
 . ءتيجة لألزمات الحضورالتدريب التفاعلي عن بعد في حالة تعذر   خ  
 

 المركزية للتدريب  ورسالة اإلدارة ةرؤي
 
التخطؤيةر ال معهد  يصبح  أ   ال:  المؤسةة  القومي  وإقليميا  يط  محليا  رائدة 
 تدامة.لتخطيط والتنمية المةشرية في مجاالت انمية الموارد البيب وت ي تدر ف
 

االرتقا  الم  الرسالة:  كفا ة  التخطيط  بمةتوى  مجاالت  في  البشرية  وارد 
ية وغير الحكومية واألفراد من خ    موالتنمية المةتدامة بالمؤسةات الحكو 

ال إلىاستخدام  للوصو   الممارسات  وأفض   التطبيقية  ز  متمي  أدا   معار  
  وابتكاري.
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 االجتماعية وربطها بالتنمية المستدامة االقتصادية وإعداد الخطط 

 

، وزيادة مهاراتهم الذهنية  بأهداف التنمية المستدامةلمشاركين  مج إلى إلمام اايهدف البرن       أهداف البرنامج: 

أساليب ربط الخطط و اديةاالجتماعية واالقتصخطوات إعداد الخطط  ب   قيتعل  والمهنية فيما

 بالتنمية المستدامة. يةاالقتصادية واالجتماع

 

 الفئات المستهدفة: 

 ن بالجهاز اإلداري للدولة والعامل −

 مدني والمنظمات الدولية  مع المنظمات المجتن بوالعامل −

 أعضاء البرلمان ولجانه الفنية  −

 ن يعالمي ن واإل والصحفي  −

 

 نامج: لبر ة لالرئيسالمحاور 

 عنوان المحور  ور المح

 المختلفة ستدامة ومؤشراتها أهداف التنمية الم − المحور األول 

 ستراتيجية والقطاعية خطوات إعداد الخطط اال − المحور الثاني 

 عالقة بين التخطيط االجتماعي والتخطيط االقتصادي لا − المحور الثالث

 محددات العملية التخطيطية  − ابع الر محورلا

 واقع التخطيط االقتصادي واالجتماعي في مصر  − لخامسالمحور ا

 كيفية إعداد خطط مستجيبة ألهداف التنمية المستدامة  − المحور السادس

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                                    أيام 5  مدة البرنامج:
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 اء واألدموازنات البرامج 
 

ت  بموازنات البرامج واألداء واختالفها عن موازنا   المشاركين    تعريفيهدف البرنامج إلى        أهداف البرنامج: 

وزيادةالبنود  يتعلق  مهاراته  ،  فيما  والمهنية  الذهنية  البراب  م  موازنات  تقييم  مج خطوات 

مناقشة    ككذل، وهاييم مؤشرات األداء وأساليب قياستق  ت خطواو   العامة وربطها بالسياسات  

 .ألداءمعوقات تطبيق موازنات البرامج وا

 

 الفئات المستهدفة: 

 ن بالجهاز اإلداري للدولة والعامل −

 لمدني والمنظمات الدولية  لمجتمع امنظمات ان بوملعاال −

 أعضاء البرلمان ولجانه الفنية  −

 ن ون واإلعالمي وفي صحال −

 

 ة للبرنامج: سيالمحاور الرئ

 عنوان المحور  ور المح

 واختالفها عن موازنات البنود التعريف بموازنات البرامج واألداء  − المحور األول 

 السياسات العامةب ت البرامج وربطها خطوات تقييم موازنا − المحور الثاني 

 يب قياسها داء وأسالمؤشرات األ خطوات تقييم − المحور الثالث

 واألداء   نات البرامجمواز تطبيقبشأن لية دوالالتجارب  − المحور الرابع 

 داء في مصرواقع موازنات البرامج واأل − المحور الخامس

 اء معوقات تطبيق موازنات البرامج واألد  − المحور السادس

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                                    أيام 5  مدة البرنامج:
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 ية خطط العمل التنفيذ

 

طوط، وأهميوة ع الخالبرنامج إلى امداد المشاركين بمعرفة مراحل التخطيط وأنوواهدف ي     أهــــداف البرنامج:

ه الخطوة بمووناتهوا المختلفوة، ذ اعداد خطة عمل تنفيذية كفؤة، ومناهج وأدوات اعداد هو

 .عة وتقييم هذه الخطةا تموين المشاركين من متابيراخو

 

 لمستهدفة: ات االفئ

 وعات في الحوومة.  ذيين ومديري المشريفالمستويات الوسطى والعليا من التن -

القطواع الخواو وفوي  ت في التنفيذيين ومديري المشروعا يا منالمستويات الوسطى والعل -

   ر الحوومية.المنظمات غي

 

 :برنامجللة المحاور الرئيس

 عنوان المحور  ور المحــــــــــ

 ( الخطط  وأنواعطيط  خ تأهمية التخطيط )مفهوم ال − المحور األول 

 عداد خطط العمل التنفيذية إخطوات  − المحور الثاني 

 عداد خطط العمل الفرعية )التشغيلية( إوخطوات اع أنو − المحور الثالث

 غيلية(  رعية )التشلفا عداد خطط العملإأنواع وخطوات  − المحور الرابع 

 ية(  ليعداد خطط العمل الفرعية )التشغ إأنواع وخطوات  − مسالمحور الخا

 جنيه   1500البرنامج للفرد:تكلفة                                                 أيام 5  مدة البرنامج:
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 التنمية المحلية و يةكزالالمر

كوذلك تعريوف ة وتطبيق الالمركزيو نحو توجهلمام المشاركين بأهمية الإ ىرنامج إليهدف الب  :أهــــداف البرنامج

ن علوى وتعرف المشواركوي  .لالمركزيةيا تطبيق ازاطلبات وممفهوم وأبعاد ومتالمشاركين ب

، وزيووادة هوواتواجه توويالوالمشوووالت واقووع المركزيووة التخطوويط فووي المحافظووات المصوورية 

صوال  إفي زية مركمناقشة عملية لدور الالاركين من خالل  المهارات الذهنية والمهنية للمش

 هم لموامإو  ليوةخودمات المحالة وجوودة  مناقشة أثور الالمركزيوة علوى كفواء، ودارة المحليةاإل

 .بآليات التخطيط الالمركزي

 الفئات المستهدفة:

 ة المحافظات افبووالتمويل  ن بالتخطيطوالعامل −

 لس النواب ية بمجالمحل واإلدارةلجان الخطة والموازنة  −

 محليةة التنميوزارة الب العاملون  −

 .وزارة التخطيط والتنمية االقتصاديةالعاملون ب −

 

 للبرنامج: سةالرئيور المحا

 عنوان المحور  ور المحــــــــــ

 المزايا والمتطلبات  ..ة.الالمركزي مفهوم وأبعاد أهمية التوجه نحو − األول  المحور

 ليةالمحة إصال  اإلدارالالمركزية و − المحور الثاني 

 تحول دون تفعيل الالمركزية  التيالتحديات  − المحور الثالث

 مصر فيركزية مقومات نجا  الالم − بع لمحور الراا

 الالمركزي آليات التخطيط  − المحور الخامس

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                                   أيام 5  مدة البرنامج:
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 اتيجي    ستربل والتخطيط االاستشراف المستق 

 

، جيتيرا اف المستقبل والتخطيط االستستشرهيم ابمفا   يهدف البرنامج إلى إلمام المشاركين     :البرنامجـداف  أهـــ

االسترو والتخطيط  المستقبل  استشراف  في  مقارنة  عالمية  خبرات  على مراجعة  اتيجي 

المنظمات  ومستوى  الولى  تعريفهم  المستوى  وكذلك  أد ،  وأعلى  استشراوات  ف ساليب 

االستراتيجوالتالمستقبل   أنشطة و  يخطيط  تطبيق  ومقاربات  ومداخل  محددات    على 

      .ف والتخطيط االستراتيجياالستشرا

 

 الفئات المستهدفة:

 األجهزة الحوومية  -

 شركات قطاع األعمال العام  -

 ألعمال الخاو قطاع اشركات  -

 منظمات المجتمع المدني والجمعيات األهلية  -

 

 : رنامجلبل الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور ــــــــــمحال

     جيتيم رئيسة وذات صلة حول االستشراف والتخطيط االسترامفاهي − ول المحور األ

والتخطيط  − المحور الثاني  االستشراف  في  مقارنة  عالمية  خبرات   تحليل 

 االستراتيجي  

  ستراتيجياال طيطأدوات وأساليب االستشراف والتخ − المحور الثالث

تخطيط ددات ومتطلبات نجا  نشاط االستشراف وال حم − المحور الرابع 

 ستراتيجي  اال

تطبيقات عملية في منظمات  - عصف ذهني ودراسات حالة − المحور الخامس

 ن المشاركي

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                                    أيام 5  مدة البرنامج:
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 لة املعتخطيط القوى ا

 

،  ومووناتها الموارد البشرية وكيفية قياسها   مفهوملى تعريف المشاركين بإ  مجلبرناهدف اي   أهــــداف البرنامج:

والبيانوات المطلوبوة   ،اإللمام بمفاهيم تخطيط القوى العاملة )تعريفاتهوا، وكيفيوة قياسوهاو

لمعلومووات ابوإمووداد المشوواركين  زايووا وعيوووب كوول منهووا(.انووات، ومدر البيا، ومصووالهوو

وكوذلك   لعاملة ومشاكلها.اعية واالقتصادية للقوى امجتاالائص  الخصيم المتعلقة بوالمفاه

 كيفيوة حسواب مؤشورات ومقواييس القووى العاملوةمهارات الذهنية والمهنية حول  تنمية ال

 وياتها المختلفة.العاملة بمست ط القوىفي تخطياإللمام باالتجاهات الحديثة و

 

 :ةالفئات المستهدف

 رية.بالموارد البشين نيمعخاصة الالوزارات والجهات الحوومية  وموظف -

 بتخطيط الموارد البشرية.ن وملون بالقطاع الخاو والمهتمعاال -

 : للبرنامج يسةرئالالمحاور  

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                                    أيام 5  مدة البرنامج:

 

 
 
 
 

 

 عنوان المحور  ور المحــــــــــ

 العاملة.  القوىهوم وأهمية وأهداف ومستويات تخطيط فم − المحور األول 

 ني المحور الثا
 ومصادر البيانات.  وى العاملةمقاييس الق −

 لعمل. سوق ا تحديات  −

 ثاللثالمحور ا
 ارب العربية والدولية في التعامل مع قضايا القوى العاملة.التج −

 خبرات المنظمات الدولية في التعامل مع قضايا القوى العاملة. −

 لعاملة. قوى اأساليب وخطوات تخطيط ال − ور الرابع محال

 العاملة.ستشرافية لتخطيط القوى ية ومنهجية امنطلقات أساس − المحور الخامس
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  إعداد ومتابعة وتقييم المشروعاتبرامج 
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 يم المشروعات دراسات الجدوى وتقي

 

للبرنامج    هدفال  يتلخص   :نامجرلبا  أهداف المختلفة    فيالعام  والطرق  الجوانب  وتقييم   فيتناول  تخطيط 

واالقتصادية للمشروعات،   اليةالم  مارية، مع التركيز على تقييم الوفاءةلمشروعات االستثا

روعات  تخطيط وتقييم المش  فيجانب طر  لمحة عن أهمية بعض القضايا األخرى    إلى

 جتماعية والبيئية. الامثل القضايا 

 الفئات المستهدفة:

اال  بإعداد   نيونالمع − المشروعات  بالمؤسوتخطيط  المستوى  سات  ستثمارية  على  الرسمية 

با وكذلك  والمحلى،  وفى  العا   لقطاعالمركزى  وأفراد،  هيئات  من  الخاو  والقطاع  م، 

 القطاعات االقتصادية واالجتماعية المختلفة. 

 فة. بالقطاعات المختل ماعيةواالجتدية  االقتصا ةيخطط التنم  إعداد على القائمون  −

على   − االستثمالمشروعا  إدارةالقائمون  بالقطاعات    فيارية  ت  والتشغيل  التنفيذ  مراحل 

 تلفة. االقتصادية المخ

والتمويل   − االئتمان  بمؤسسات  تمويلها  على  والتفاوض  المشروعات  باختيار  المعنيون 

 المختلفة. 

متابع  والقائمونالمعنيون   − اال  أداء  ةعلى  وتقيي المشروعات  وتأثيراتها    تهاإنجازام  ستثمارية 

 المختلفة . 

 

 : جرنامللب الرئيسةر حاوالم

 عنوان المحور  ور المحــــــــــ

 للمشروعات   التخطيطي، واالطار ف بالمشروععريالت − المحور األول 

 تكلفة ومنافع المشروعات االستثمارية  − المحور الثاني 

 المشروعات االستثمارية   ليتمو  − المحور الثالث

 للمشروعات ليالماليل تحال − المحور الرابع 

 للمشروعات االقتصاديالتحليل  − ور الخامسمحال

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                           أيام 5 مدة البرنامج:    
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 الخدمية  دوى وتقييم المشروعاتدراسة ج

 

ل  ومن خالل تنا ت الخدمية  طاعا الق  فيبناء قدرات العاملين   فييتلخص الهدف العام للبرنامج    :مجف البرنااهدأ

تنفذ   والتيات النفع العام  متابعة وتقييم المشروعات الخدمية ذ   فيانب والطرق المختلفة  الجو

قب  في من  األحوال  امعظم  تقيلدول  بهدف  الوفاءة  لة،  والبيئية  االقتصاديةيم   واالجتماعية 

 للمشروعات المنفذة. 

 

 الفئات المستهدفة:

وتخطيط  - بإعداد  الرسمسبالمؤس  ميةد خالالمشروعات    المعنيون  المستوى ات  على  ية 

 والمحلى. ي المركز

 . ميةلتنمية االقتصادية واالجتماعية بالقطاعات الخد ط اخط إعداد القائمون على  -

 .وتأثيراتها   إنجازاتهاتقييم والقائمون على متابعة أداء المشروعات الخدمية و المعنيون  -

 

 : للبرنامج الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور ـــــــــالمحـ

 على مرحلة المتابعة والتقييم  دورة حياة المشروع مع التركيز - المحور األول 

 ة والمؤشرات المستخدمة ابعالمت لعملية الجوانب المختلفة  - المحور الثاني 

 م  ة لعملية التقييالجوانب المختلف - المحور الثالث

 التقييم ا وكتابة تقريرمخطط لهال ئجتا ل النمقاب خدميتقييم مشروع   - المحور الرابع 

 تابعة والتقييم  وضع خطة شاملة للم - المحور الخامس

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                                      أيام 5  مدة البرنامج:
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 ات العامة عوتخطيط ومتابعة وتقييم أداء المشر
 

نب تناول الجواقطاعات المختلفة من خالل  لعاملين في الرات ابناء قد   لىإ  هدف البرنامجي      أهــــداف البرنامج:

ا وتقييم  والطرق  متابعة  في  العاملمختلفة  النفع  ذات  في    المشروعات  تنفذ  معظم  والتي 

والبيئية للمشروعات    ة ياألحوال من قبل الدولة بهدف تقييم الوفاءة االقتصادية واالجتماع

 المرجوة منها. ر ثااآللى تحقيق إالمنفذة. وما إذا كانت قد أدت 

 

 الفئات المستهدفة: 

سوات الرسومية علوى المسوتوى سؤلمشوروعات االسوتثمارية للما  اد وتخطويطنيون بإعود معال -

 .المركزي والمحلي

 مختلفة.لاالقائمون على إعداد خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية بالقطاعات  -

 زاتها وتأثيراتها المختلفة. إنجا المعنيون والقائمون على متابعة أداء المشروعات وتقييم -

 

 :نامجللبر  رئيسةلاالمحاور 

 عنوان المحور  ور ــــــــــالمح

 حياة المشروع مع التركيز على مرحلة المتابعة والتقييم. دورة − المحور األول 

 مؤشرات المستخدمة. ة المتابعة والليعمالجوانب المختلفة ل − المحور الثاني 

 عملية التقييم.لمختلفة لالجوانب ا − الثالثالمحور 

 التقييم.خطط لها وكتابة تقرير ائج المبل النتروع مقام مشيتقي − المحور الرابع 

 وضع خطة شاملة للمتابعة والتقييم.  − خامسالمحور ال

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                                      أيام 5  مدة البرنامج:

 

 
 



 

16 

 

 

  ريةمهارات اإلداة ال تنميرامج ب
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 مهارات التفاوض الفعال 
 

البرنامج: البرن  أهــــداف  إكيهدف  إلي  واال امج  والمهارات  المعارف  المشاركين  نحو   اإليجابيةتجاهات  ساب 

الفعال عن طري التفاوض  اإلقناع بصكيفية  تطوير وتنمية مهارات  من  لدى    فه مستمرةق 

 والمؤسسات.د راسية لنجا  األفالدعائم األسا ىحد إاوض كتف المهمة  يتولى

 

 الفئات المستهدفة: 

 يادات الوسطى، والقيادة التنفيذية ة العليا، القوظائف اإلدار  ون شاغلوالمدير −

 صناع القرار −

 تريات، ... الخ(.التفاوض في المؤسسات )عقود، مش ومسؤول  −

 

 :للبرنامج الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور المحــــــــــ

 ومعوقاته.   التفاوض الناجح − المحور األول 

 .ضات أنواع المفاو − المحور الثاني 

 مراحل عملية التفاوض.  − المحور الثالث

 ر. ناع والتأثيمهارات اإلق − المحور الرابع 

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                     أيام 5 مدة البرنامج:                
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عمل الجماعي بناء وإدارة فرق ال  

 

 في الجماعية العمل فرق إدارةو لبناء الزمةلا والمهارات  القدرات  تنميةج إلى  لبرناميهدف ا   :أهداف البرنامج

يم  لتي تحقق تعظ، والتعرف على االشوال الحديثة لفرق العمل، اللدولةالمختلفة  المؤسسات 

 لعمل. ية والفنية لنظام االجتماع الجوانب ا

 

 الفئات المستهدفة: 

 . المختلفة المنظمات  في األعمال رجال −

 .األقسام ورؤساء اإلدارات  يرود م −

 .العمل فرق تووين عن والمسئولين  اإلدارية ت القيادا −

 

 :للبرنامج الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور المحــــــــــ

  لبناء كأساس البشرية النفس م هف مهارات − ألول المحور ا

 ل عمال فريق

 العمل  فرق وبناء  الجماعي العمل − المحور الثاني 

 العمل  لفرق ثةالحدي األشوال − لثالمحور الثا

 العمل  لفرق  الالزمة التنفيذية العمل خطط − الرابع المحور 

 العمل  وفرق االتصاالت  تونولوجيا − المحور الخامس

 جنيه    1500تكلفة البرنامج للفرد:                              يامأ 5 نامج:البرمدة            
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والتقديم رضلعا مهارات  

 

روض نحو كيفية تقديم الع  اإليجابيةوالمهارات واالتجاهات    المعارفإكساب المشاركين    أهــــداف البرنامج:

 أفراد المنظمة.لدى  بغرض تنمية وتطوير وتحفيز األداء لناجحةالمتميزة ا

 

 الفئات المستهدفة: 

 .جميع العاملين بالمؤسسة −

 

 :للبرنامج الرئيسةور المحا

 

 عنوان المحور  ور ــــــــــمحال

 مفهوم مهارات العرض والتقديم وأهميتها.  − ول ألا حورالم

 ء العروض.رااب الخوف من إجأدوات العرض وأسب − المحور الثاني 

 كيفية إعداد العروض المتميزة الناجحة. − المحور الثالث

 ع المواقف الحرجة.ل مة التعامواصل وكيفيمهارات الت − المحور الرابع 

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                                 أيام 5  نامج:البرمدة 
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 تنمية المهارات القيادية 

 

 لعمل وتساعد على حل كثير منجال افي م  ةتعتبر القيادة من أكثر أدوات التوجيه فاعلي       :أهــــداف البرنامج

العمل  مهام ينطويمهء  جزف  ،وتعقيدات  المدير  عمل  من  وإرشاد   م  توجيه  على 

وهذا يوون من السهل تحقيقه إذا كان   ،العمل بوفاءة  ء اهم على أد يعتشج رؤوسين و الم

مجموعة من المهارات اإلدارية التي يجب أن  ذلك البد من وجود لو ،المدير قائدا ماهرا

فعااليو قائدا  يوون  لوي  المدير  ال  منو  ،تسبها  هدف  يوون  تنمية  هذا  هو  برنامج 

 . الةدارية التي تفيد القيادة الفعالمهارات اإل

 

 مستهدفة: الفئات ال

القيادات اإلدارية في األجهزة الحوومية والقطاع العام والخاو والقطاع المشترك لتطوير   −

 أداء مؤسساتهم. 

 

 :للبرنامج الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور المحــــــــــ

 دي الفعال.لنمط القياوا القيادة − المحور األول 

 .لاف المستقبيجي واستشرتراتسمهارة التفوير اال − اني المحور الث

 مهارة إدارة الوقت. − المحور الثالث

 مهارة إدارة ضغوط العمل. − المحور الرابع 

 قيادة فرق العمل الجماعي. − المحور الخامس

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                                  مأيا 5  مج:لبرنامدة ا
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 المشكالت بتكاري وحل التفكير اال

 

مهارات واالتجاهات اإليجابية  رف والالمعا  شاركينالبرنامج إلى تنمية وإكساب الم  يهدف  :ـداف البرنامجأهـــ

ومعوقا  ومراحله  االبتواري  بالتفوير  المرتبطة  بالمفاهيم  فيالمتعلقة  وأساليبه  حل   ته 

  م وأدائه مهاراتهم    واري لتنميةتفوير االبتتشراف المستقبل ومتطلبات تنمية الساالمشوالت و

 جهات عملهم.  االبتواري في

 

 الفئات المستهدفة: 

 ت المختلفة.العاملون التنفيذيون في الوزارا −

 عمال. العاملون في الهيئات الحوومية والشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع األ  −

 دني.ظمات المجتمع المالعاملون في من  −

 .اع الخاو ات القطفي شرك األعمالصحاب أ −

 

 :نامجللبر  الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور ـــــــالمحـــ

   .ة بالتفوير االبتواريالمفاهيم المرتبط − ول المحور األ
 

 .أساليب التفوير االبتواري في حل المشوالت  − المحور الثاني 
 

 .تقبل والتفوير االبتواري استشراف المس − لثور الثاالمح
 

 .تواريخبرات ونماذج في التفوير االب  − المحور الرابع 

 جنيه    1500تكلفة البرنامج للفرد:                                          أيام 5  مدة البرنامج:
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 الوقت والضغوطإدارة 

 

البرنامج: إدارت  ك إدرا  أهــــداف  وضرورة  الوقت  على  أهمية  والتعرف  فعالة  بطريقة   المختلفة  الصور  ه 

 لوقت.االضاعة 

 

 الفئات المستهدفة: 

ت اإلدارية المسئولة عن المتابعة ية وغير الحوومية والقياداالعاملون بالمؤسسات الحووم  −

 والرقابة. 

 

 :مجللبرنا الرئيسةلمحاور ا

 عنوان المحور  ور ـــالمحـــــــ

 ت.مهارات إدارة الوق − المحور األول 
 

 إدارة الوقت. واستراتيجيات البشرية  التنمية − ور الثاني المح
 

 إدارة ضغوط العمل. − الثالمحور الث
 

 جنيه  1200 تكلفة البرنامج للفرد:                                                    مأيا 3  مدة البرنامج:
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 الفعالتصال مهارات اال

 
ال من  تن   إلىالبرنامج    يهدف   :رنامجبأهداف  المشاركين  لدى  باالتصال  الخاصة  المهارات  مية 

االت  خطط  وإعداد  الفعال  االتصال  بمهارات  التعريف  والتو خالل  اصل  صال 

ال إعداد  على  االتصاالت تقاروالتدريب  تونولوجيا  على  والتعرف  الوتابية  ير 

فلسف وتعتمد  المعلومات،  هذا  ونظم  المة  جانب  شالبرنامج على  الفعالة من  اركة 

 بين من خالل الحوار وتبادل الرأي. تدرالم

 

 :الفئات المستهـــدفة

 جميع العاملين بالدولة  −

 

 :رنامجللب الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور لمحــــــــــا

 . مهارات االتصال الفعال − المحور األول 

 . تابيةالو يرمهارات إعداد التقار − المحور الثاني 

 .غة األهدافاألساليب االتصالية وصيا  − ثلثالالمحور ا

 .تونولوجيا االتصاالت ونظم المعلومات  − المحور الرابع 

 .اصل إعداد خطة اتصال وتو − المحور الخامس

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                    أيام 5 برنامج:ة المد        
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 البحث العلمي  أصول

 

عداد إنحو كيفية  ة اإليجابيالمشاركين المعارف والمهارات واالتجاهات إكساب    ــــداف البرنامج:أه

 . حيحةاألبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه بطريقة منهجية علمية ص

 

 الفئات المستهدفة: 

 .بحثيةالمؤسسات الفي  ني ي كاديماألدراسات العليا في الجامعات ولباحثين وطالب الميع اج −

 

 :برنامجلل الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور المحــــــــــ

 األسئلةو  المشولة غةا قضية البحث واستخالو المتغيرات وصي − ألول المحور ا

 ض. والفرو

إلطار ة واالنتقال من االسابق األدبيات عرض وتحليل طرق  − المحور الثاني 

 . التجريبي مبريقيإلى األلمفاهيمي النظري وا

 . استراتيجيات البحث العلمي ماهيتها وأنواعها وطرق اختيارها − ثالثور الالمح

  ستبانةاالطرق جمع البيانات: المقابلة والمالحظة والمعاينة وإعداد  − الرابع  المحور

 . بيةلموتا واألدوات 

 . المستوفاة البيانات  تحليلالعلمي والبحث  ت أخالقيا − المحور الخامس

 .ئجالفروض واستخالو النتا ت إثبا −

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                                 أيام 5  مدة البرنامج:
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 ficeMicro Soft Ofبرامج 

 

MS Word 

 

البرنامج:أ الم  هــــداف  التنس ويفية  ب    شاركينتعريف  وطرق  المستندات  مع  طريق  التعامل  عن  المختلفة  يق 

 الحاسب.   

 

 هدفة: الفئات المست

 اسب اآللي.ين المهتمين بمعرفة الوتابة والتنسيق بالحفة العاملكا −

 

 :للبرنامج ئيسةالرالمحاور 

 ور عنوان المح ور المحــــــــــ

 المحور األول 
 ئيسة الرالتعريف بالبرامج والشاشة  −

 

 جدول وتنسيقه والرسم البياني. إدراجتعامل مع ال − المحور الثاني 
 

 ة. طرق التنسيق المختلفلمستند و التعامل مع ا − المحور الثالث
 

 أرقام الصفحات والصور وكتابة المعادالت.  اجإدر − المحور الرابع 

 لطباعة.مع المراسالت وا التعامل − لخامساالمحور 

 جنيه   500 تكلفة البرنامج للفرد:                                                       أيام 5  مدة البرنامج:
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Power Point 

 

رض م العروض التقديمية وتجهيز عداخاسية لويفية است شاركين المهارات األسإكساب الم اف البرنامج:أهــــد

 بشول يناسب الغرض الذي أنشئ من أجله. 

 

 الفئات المستهدفة: 

 Power pointن بموضوع لمهتميكافة العاملين بالجهات المختلفة وا −

 

 :للبرنامج الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور المحــــــــــ

 برنامج.لل الرئيسةواجهة والمج لتعريف بالبرناا − المحور األول 

 البرنامج وإعداد مستند جديد. استخدام − المحور الثاني 

 طرق العرض والشرائح. −

 ات.المؤثر وإضافةوتنسيق النصوو  إدخال − المحور الثالث

 مفاتيح االختصار وشريط الوصول السريع. −

 نات الرسومية.وتنسيق الجداول والمخططات والوائ  إدراج − لرابع المحور ا

 تقديمية.الصور والعروض الفة أضا −

 م الوسائط المتعددة والرسوم المتحركة.استخدا − المحور الخامس

 عمل الماكرو واألزرار للتنقل. −

 باعة.التجهيز للعرض والط −

 جنيه   500 تكلفة البرنامج للفرد:                                        أيام 5 دة البرنامج:م     
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MS EXCEL 

 

بيانية تنسيق الجداول والدوال واستخدام المعادالت والرسوم البمهارات   شاركينلمتعريف ا ف البرنامج:أهــــدا

 باستخدام الحاسب.

 

 الفئات المستهدفة: 

 تلفة.المخكافة العاملين بالجهات  −

 

 :للبرنامج الرئيسةالمحاور 

 حور عنوان الم ور ــــالمحــــــ

 الرئيسةاشات لشنامج واالتعريف بالبر − المحور األول 

 تنسيق الجداول. − لمحور الثاني ا

 الدوال واستخدام المعادالت. − المحور الثالث

 الرسوم البيانية. − محور الرابع ال

 العرض والطباعة. − المحور الخامس

 ه جني  500 تكلفة البرنامج للفرد:                                                 أيام 5  رنامج:مدة الب
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   اإلدارة برامج
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 البرامج وإعداد المشروعات ارة إد

 

البرنامج:أهــــد الحوومية  اف  والمشروعات  البرامج  وإدارة  تخطيط  على  القائمين  كافة   همتبمسئوليا   تدريب 

 ق األهداف التنموية المنشودة.حقيلمختلفة بما يضمن تياتهم اومستو

 

 الفئات المستهدفة: 

حوومية وغير الحوومية  ت العارة البرامج والمشروكافة القائمين على تخطيط وإدا −

 ومستوياتهم اإلدارية المختلفة. بمسئولياتهم  

 

 :للبرنامج الرئيسةالمحاور 

 ر عنوان المحو ور المحــــــــــ

 وإعداد المشروعات  مجساسيات إدارة البراأ − المحور األول 

 المشروعات  التخطيط للبرامج وإعداد  − المحور الثاني 

 روعات وإعداد المش برامجدراسات جدوى ال − لثالثالمحور ا

 إدارة تمويل البرامج والمشروعات  − المحور الرابع 

 وعات متابعة وتقييم البرامج والمشر − المحور الخامس

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                                     أيام 5  رنامج:بمدة ال
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 ارئوالتخطيط للطو إدارة األزمات
 

األزمات  داد الخطط إلدارةعفية تحديد وإمشاركين بالبرنامج على كي تدريب ال ـــداف البرنامج:أهـ

 . ة الحديثةالعلمي  ب يل اواجه الجهات المختلفة من خالل األسالتي قد ت

 

 الفئات المستهدفة: 

 .جهزة الحوومية والقطاع العام والخاو دارية في األالقيادات اإل −

 

 :للبرنامج الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور المحـ

 .تهاروكيفية إدااألزمات ماهية  − لمحور األول ا

 مواجهتهاات والقدرة على االستعداد لألزم − ني المحور الثا

 رة األزمات الدولية واإلقليميةإدا − المحور الثالث

 المعلومات والنظم في إدارة األزمات تونولوجيا  − بع المحور الرا

  ورشة عمل إلدارة األزمات. − الخامس حورالم

 جنيه   1500د: كلفة البرنامج للفرت                                             أيام 5  ج:مدة البرنام
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 إلدارة الموارد البشرية يستراتيجاالالتخطيط 
 

 الموارد  تيجية والتخطيط االستراتيجي إلدارةاإلدارة االستراعلى ن  والمشاركتعرف ي  أهــــداف البرنامج:

 .فاعليةوال ةارة تتميز بالوفاءلجعلها إد البشرية 

 

 الفئات المستهدفة: 

 لدولة.البشرية في كافة أجهزة ة الموارد اإدارالمستويات اإلدارية العليا في  −

 

 :امجللبرن الرئيسةالمحاور 

 ر عنوان المحو ور المحــــــــــ

 .االستراتيجيالتخطيط  − المحور األول 

 د البشرية.إلستراتيجية للموارااإلدارة  − محور الثاني ال

 
 أسس التدريب الفعال ومهارات العمل الجماعي. − الثالثور المح

 رية.ومات إدارة الموارد البشنظم معل − لمحور الرابع ا

 البشرية.د ورشة عمل لوضع خطة إستراتيجية إلدارة الموار − خامسلمحور الا

 جنيه   1500البرنامج للفرد: تكلفة                                                              أيام 5  مدة البرنامج:
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 يب تقييم األداء الوظيفيالأس

 

البرنامج: كي  أهــــداف  على  المشاركين  اإلستراتيجية  تدريب  الخطة  وضع  في  المساهمة  فية 

 في.الوظي ريب والتطوير األداء والتد  لنظام تقييموالتشغيلية 

 

 ستهدفة: الفئات الم

 بالجهات الحوومية وغير الحوومية باإلدارات المختلفة. كافة العاملين −

 

 :للبرنامج الرئيسةر المحاو

 عنوان المحور  ور المحــــــــــ

 البشرية ودورها في تقييم األداء. المنظومة المتواملة إلدارة الموارد  − المحور األول 

 األهمية(. –ظيفي )المفهوم اء الود تقييم األ − ي المحور الثان

 كيفية وآلية إعداد التقارير الموتوبة لتقييم األداء. − المحور الثالث

 .أساليب ومعايير تقييم األداء الوظيفي − ور الرابع لمحا

 .ألداءمشاكل وأخطاء القائمين على تقييم ا − المحور الخامس

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                                  أيام 5  مدة البرنامج:
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 المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر   فيريادة األعمال 

 
التجاهات اإليجابية  ارف والمهارات واالمع  شاركين لما يهدف البرنامج إلى تنمية وإكساب    ـــداف البرنامج:أهـ

ال بالموضوعات  الالمتعلقة  المشروعات  في  األعمال  بريادة  والمتوسطة مرتبطة  صغيرة 

الصغر انومت  ومتناهية  إلى مشروعات صغيرة  والمبتورات  األفوار  وتحويل  الصغر  هية 

 ائدة.  رفي جهات عملهم وإعداد مشاريع تطبيقية  أدائهمحسين رائدة، ولت
 

 ات المستهدفة:الفئ

 اد األعمال وأصحاب الشركات الناشئة.رو -

 تناهية الصغر(.المشروعات )الصغيرة والمتوسطة وم فين والعامل -

 المرحلة الثانوية.  فيو طالب الجامعات وطالب المدارس  وخريج -

 .شركات القطاع الخاو الصناعية -

 التنمية والوزارات المختلفة بمجاالت التخطيط  فيالعاملون  -

 .المدنيلمجتمع منظمات ا فيملون العا -

 للبرنامج  الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور لمحــــــــــا

 العام للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اإلطارو اسيةالمفاهيم األس − األول  المحور

 أساسية( أساسيات ريادة األعمال )مفاهيم −

 وعات الرياديةتوليد األفوار للمشر −

، واإلبداعتحديات االبتوار  ،واإلبداعاالبتوار   أنواعاهيم، )مف اع واالبتواراإلبد − الثاني  رالمحو

 صفات رائد األعمال(

  (Case Study) ألعمالة تطبيقية لريادة الحا −

 .بيئة األعمال للمشروعات الريادية − المحور الثالث

 . ة(، بيئة خارجية، بيئة تونولوجي)بيئة داخلية −

 .في مصر ات ريادة األعمالامج دعم مشروعرب − المحور الرابع 

للمشروعات الصغيرة ومتناهية  األعمالشروعات ريادة مهارات عرض م −

 .الصغر

 .مصر في األعمالريادة  فيشروعات الناجحة مال −

 .)حاالت تطبيقية( −

 لصغرالمشروعات الصغيرة ومتناهية امشروعات مقترحة لرواد أعمال   − المحور الخامس

    حاالت تطبيقية()

 .عمال المقترحةمشروعات رواد األ عرض ومناقشة −

 .يم مشاريع المتدربينتقي  −

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                               أيام 5  مدة البرنامج:
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 ة في المنظمات  ءلة واالستداما الحوكمة لدعم الشفافية والمس

 

البرنامجأ المشارك   :هــــداف  إلمام  إلى  البرنامج  بالحوكمةيهدف  المتعلقة  والمعلومات  بالمفاهيم     فافية الشو  ين 

واالستدامة ووالمساءلة  إلمامهم  ،  الحوكذلك  خبرات  بمستوياته ببعض  في كمة  المختلفة  ا 

عالمية  تج الذ ارب  المهارات  وزيادة  والمهنية  هوإقليمية،  من خالنية  تفعيل    ل للمشاركين 

واالس والمساءلة  الشفافية  لدعم  الحوكمة  الحوومية  تطبيق  المنظمات  في  تدامة 

والمتطوير  و   ،والمحافظات  الشفافية  لدعم  الحوكمة  منظمات أنظمة  واستدامة  ساءلة 

و لاألعما أنظ،  لدعم  تطبيق  الحوكمة  المجتمة  منظمات  واستدامة  والمساءلة  ع  مالشفافية 

واأل وهليةالمدني  مدا،  المؤسسية  ختطوير  والمهارات  القدرات  وتطوير  لبناء  وبدائل  ل 

    .تطبيق الحوكمةل

 

 :الفئات المستهدفة

 جعة( جي والتقييم والمتابعة والمراحوومية )وحدات التخطيط االستراتياألجهزة ال -

 م طاع األعمال العاشركات ق -

 شركات قطاع األعمال الخاو  -

 معيات األهلية مع المدني والجتمنظمات المج -

   لمحافظات المصريةا -

 

 :للبرنامج الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور ــــــــــالمح

 حوكمة، الشفافية، المساءلة، واالستدامة ومؤشرات المفاهيم   − المحور األول 

الشفافية والمساءلة واالسخب − لثاني المحور ا الحوكمة في دعم  لدور  دامة وكفاءة ترات محلية وعالمية 

 بأنواعها ت داء في المنظمااأل

 يات بناء وتطوير نظم الحوكمة في المنظمات المصرية  تحد  − المحور الثالث

 ت تطبيق الحوكمة لدعم استدامة المنظمات ات وآليامتطلب − المحور الرابع 

 حول تطبيقات عملية في منظمات الدارسين   -ف ذهني ودراسات حالة عص − لخامسالمحور ا

 جنيه   1500تكلفة البرنامج للفرد:                                                       امأي 5  البرنامج: مدة
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  لحاسب ة وتطبيقات باستخدام اإحصائي برامج
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 SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 
 

البرنامج البرنامج  :أهداف  الم  إلى  يهدف  األدا  نشاركيتموين  والمالئمة    اإلحصائيةة  من  المناسبة 

وكيفية   المختلفة  والعملية  العلمية  وتفسير  ألنشطتهم  المستخرجة  النتاستخدامها  ائج 

 .بطريقة سليمة

 

 المستهدفة:  الفئات 

  نوالوزارات المختلفة وكذا المهتم فيإدارات التخطيط والمتابعة  فين والعامل -

 تر. ومبيو باستخدامات ال

 من تحليل البيانات.  لالستفادةستير والدكتوراه طلبة الماجن ووالباحث  -

 ن بالنماذج القياسية. و المهتم -

 حصاء ومراكز المعلومات بالدولة. اإل أجهزة فين والعامل -

 :للبرنامج الرئيسةاور المح

 عنوان المحور  ور المحــــــــــ

 ت لفاوالم مل مع البيانات اوالتع  SPSSتشغيل  − المحور األول 

 األسلوب اإلحصائي القياسي وعرض وتحليل البيانات  − لثاني المحور ا

 SPSSقاتها على مع تطبي اإلحصائيةض اختبارات الفرو − المحور الثالث

 SPSSسالسل الزمنية مع تطبيقاتها على تحليل ال − حور الرابع الم

 SPSSاالرتباط واالنحدار مع تطبيقات  − المحور الخامس

 جنيه    2500 تكلفة البرنامج للفرد:                                              مأيا 10  :مدة البرنامج
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 Rالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  

 

لمناسبة والمالئمة  ئية ااألداة اإلحصا نم شاركينن الميج إلي تمو يهدف البرنام  :رنامجأهــــداف الب

  ج المستخدمةألنشطتهم العلمية والعملية المختلفة وكيفية استخدامها وتفسير النتائ

 .ريقة سليمةبط

 الفئات المستهدفة: 

 ن في إدارات التخطيط والمتابعة في الوزارات المختلفة. والعامل −

 ات. ي تحليل البيانفلدكتوراه لالستفادة منه ة الماجستير واوطلب   نوالباحث  −

 ن بالنماذج القياسية. و لمهتما −

 ن في أجهزة اإلحصاء ومراكز المعلومات بالدولة.والعامل −

 :برنامجلل الرئيسةاور المح

 عنوان المحور  ور المحــــــــــ

  Introduction to R language − المحور األول 

− Create variables and stored data  

− Introduction to some statistical measures  

 Continued calculating basic statistical − لمحور الثاني ا

measures ( including plots)  

 Operations between variables − لثالمحور الثا

− Introduction to looping.  

− Correlation between variables  

  .Simple regression model − ابع الر المحور

− Multiple regression model  

− Introduction to test of hypothesis  

 Introduction to estimation methods − المحور الخامس

(Maximum likelihood and Bayesian 

methods) 

 جنيه    2500 تكلفة البرنامج للفرد:                                             أيام 10  مدة البرنامج:
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 وى األول( ة )المستنظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها المختلف

 

يوة فوي المجواالت أهميوة نظوم المعلوموات الجغرافب شواركينمال إلمواميهدف البرنامج إلي  اف البرنامج:أهــــد

المختلفة لنظم  دوات ستخدام األفي ا  ةوزيادة مهارات المشاركين الذهنية والمهني  المختلفة.

ي المجوواالت القوورار فوووتحليوول البيانووات ودعووم اتخوواذ  إدخوواللمعلومووات الجغرافيووة فووي ا

 ة.المختلف

 

 الفئات المستهدفة:

 عات.الجام وطلبة وخريج −

 ة.الوزارات والجهات الحوومي ومنسوب −

 ن بنظم المعلومات الجغرافية.ووالمهتم العاملون بالقطاع الخاو  −

 

 :امجللبرن الرئيسةمحاور لا

 عنوان المحور  ور ــــالمحــــــ

 لى مفهوم نظم المعلومات الجغرافية.التعرف ع − المحور األول 

 م المعلومات الجغرافية في مجاالت التنمية المختلفة. أهمية نظ − ر الثاني المحو

 والتعديل في قواعد البيانات الجغرافية.  دخالاإل − الثالث المحور

 نظم المعلومات الجغرافية. باستخدام أدوات واني  التحليل الم − ابع رالمحور ال

 ختلفة.خراج والعرض واتخاذ القرار للمشروعات الماإل − لخامسالمحور ا

 جنيه   1500 تكلفة البرنامج للفرد:                                              أيام 5  مدة البرنامج:
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 Program EndNoteبرنامج بناء مكتبة للمراجع الرقمية  

 

 اسووتخدامنحووو كيفيووة  اإليجابيووة المعووارف والمهووارات واالتجاهووات  اركينالمشوو إكسوواب   أهــــــداف البرنــامج:

 تخدامها فوي كتابوة وتنظويمالبرنامج في بناء موتبة للمراجع الرقمية لألبحاث وكيفية اسو

 أثناء وبعد كتابها.بحاث األوتنسيق مراجع 

 

 الفئات المستهدفة:

 لبحثيةسات اجميع الباحثين وطالب الدراسات العليا في الجامعات والمؤس −

 

 :امجللبرن الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور المحــــــــــ

 بة المراجع كيفية بناء موت  − المحور األول 

 طهااوأنمأنواع المراجع  − المحور الثاني 

  Cite While You Write أثناء الوتابةستشهاد اال − ثلثالالمحور ا

 تعديل األنماط وتحرير االقتباسات − المحور الرابع 

 تنظيم موتبة المراجع  − الخامس المحور

 تنسيق المراجع بالبحث  عادةإكيفية  −

 جنيه   1500 نامج للفرد:رتكلفة الب                                    أيام  5 مدة البرنامج:          
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 لومات متخصصةدب
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 إدارة الموارد البشريةدبلوم 

 
ال بالمفا  المعارف  المشاركين  ساب  اك  :دبلومأهــــداف  االخاصة  العلمية  البشرية، هيم  الموارد  إلدارة  لحديثة 

ومهاراتها  أل  والمهنية  نية  هالذ المهارات    همواكساب البشرية  بالموارد  االرتقاء  ساليب 

 ء فرق العمل.لتنفيذية وبناب إعداد خطط العمل اذلك تدريبهم على أسالي، وكالمختلفة

 

 الفئات المستهدفة: 

 ي كافة القطاعات ومنظمات االعمالارد البشرية فالسادة العاملين في إدارة أقسام المو −

 :ومللدبل الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور ـــــالمحـــــ

 شرات( المؤ  - األبعاد  -التنمية البشرية )المفهوم  − المحور األول 
 

 المنظومة المتواملة للموارد البشرية  − ني المحور الثا
 

  رتقاء بالموارد البشرية. االل وس التدريب الفعاأس − المحور الثالث

 ة يمهارة قيادة الموارد البشر − المحور الرابع 

 مهارة إدارة الوقت وضغوط العمل  − مسالمحور الخا

 فرق العمل الجماعية بناء  مهارة − سداسمحور الال

 ات االتصال الفعال للموارد البشرية مهار − بعاسالمحور ال

 شرية نظم معلومات الموارد الب − ثامنالمحور ال

 تقييم أداء العاملين  − تاسعالمحور ال

 جنيه    5000 تكلفة البرنامج للفرد:                                                  ورشه 3 :مدة الدبلوم
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 دبلوم التخطيط االستراتيجي

ال منهجية إع  :مدبلوأهــــداف  فهم  المشاركين في مجاالت  قدرات  وبناء  تووين  البرنامج في  الخطط يساهم   داد 

واإلقل بين  يميالقومية  والعالقة  المشروعات؛  أولويات  وتحديد  والقطاعية،  التنمية ة    خطة 

للدولة العامة  الخطط  واإلل؛  والموازنة  لصياغة  المختلفة  بالمراحل  على  مام  االستراتيجية 

الم المراحل، وباستخدام األساليب  المستوى  لتلك  التطبيقي  الجانب  التركيز على  ؤسسي، مع 

المشاركين من تطبيق المهارات المستهدف إكتسابها من خالل  ون  دريبية التي تمتألدوات الوا

 .البرنامج

 الفئات المستهدفة: 

لوموات فوي تغلين بإدارات التخطيط والمتابعة ونظم المعلمهتمين والمشمن اارية  الووادر اإلد  −

 على اختالف أنواعهابالدولة والمنظمات المختلفة الوحدات 

 :بلومدلل الرئيسةالمحاور 

 عنوان المحور  ور ــــــالمحــــ

 المفاهيم واألبعاد األساسية : التخطيط االستراتيجي − المحور األول
 

 إعداد الخطة االستراتيجية على المستوى الولي − اني المحور الث

o د الخطة االستراتيجية على المستوى الولي منهجية وأسس إعدا 

o على المستوى الوليية خطط االستراتيجلل ات البديلةهأساليب التنبؤ ووضع السيناريو 

o  العالقة بين خطة التنمية وإعداد الموازنة العامة للدولة  
 الخطط االستراتيجية على المستويين اإلقليمي والقطاعي إعداد − المحور الثالث

o ط االستراتيجية على المستوي اإلقليمي    إعداد الخط 

o عي     اى المستوى القطستراتيجية علإعداد الخطط اال 

o ختيار وتقييم مشروعات الخطة االستراتيجيةر امعايي  
 المؤسسي إعداد الخطة االستراتيجية على المستوى  − المحور الرابع

o االستراتيجي( والتحليل تفويرال)اإلطار العام للتخطيط االستراتيجي على المستوى المؤسسي   

o  المؤسسيةاء الخطط االستراتيجية  نماذج بن 

o تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة   جي على المستوى المؤسسياتيللتخطيط االستر  اإلطار العام(PEST  -SWOT

PESTEL )  

o ( صياغة الرؤية) عام للتخطيط االستراتيجي على المستوى المؤسسياإلطار ال  

o ( رسالة والقيم)صياغة ال  على المستوى المؤسسي طار العام للتخطيط االستراتيجيإلا  

o جية على المستوى المؤسسياتيالغايات االستر صياغة 

o  االستراتيجية على المستوى المؤسسيوالمبادرات صياغة األهداف 

o  قياس أداء الخطة االستراتيجيةبناء مؤشرات 

o التنفيذية ط العملإعداد خط 

o نفيذيةتابعة خطط العمل التتنفيذ وم 

o االستدامة المالية للخطة االستراتيجية 

o   الستراتيجيةاإدارة مخاطر الخطة 

o ت توصيل مضمون وأهداف الخطة االستراتيجية لألطراف المعنية ارامه 

o  بطاقة األداء المتوازن نظامBSC ستراتيجية ة االالخارطوSM 

o االستراتيجية المؤسسية الخطة داءاألداء المؤسسي لرقابة ومتابعة أ نظام إدارة 

o  سسيةؤالم لخطة االستراتيجيةل أدوات وأساليب التحسين المستمر 

o الخطة االستراتيجية اد نموذج إعد 

o ذج إعداد الخطة االستراتيجيةفي ضوء نمو شاركينمناقشة مشروعات إعداد الخطط االستراتيجية بواسطة فرق عمل الم   
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