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 تقديم
    

بأنشاطة التادريب والتعلايم  اهتماماا  كبيارا   1960في عام أولى معهد التخطيط القومي منذ إنشائه   
بهدف نشر الوعي التنموي والتخطيطي، وربط نشاط التدريب ومحتواه بمشكالت التخطيط والتنمية 
في مصر، وتوفير الكوادر القاادر  علاى تحماس ملااولياتها فاي ماااخت التخطايط والمتابعاة وتن ياذ 

التنمياة وم اهيمهاا ماال  االل البحاون والنادوات والدراساات المشروعات التنموية، وترسيخ تااار  
 واخستشارات.

 2010-1960 االل ال تار  ونقدم في هذا الكتا  أعمال مركز التادريب والتعلايم للادورات التدريبياة 
 ثالن فترات زمنية:مقلمة إلي 

 2010-1960  الل ال تر ال تر  األولى: أعمال الدورات التدريبية لمركز التدريب والتعليم 
 وقد تم هذا العمس أثناء اإلعداد خحت الية المعهد باليوبيس الذهبي )العيد الخمليني(.

 2018-2010  الل ال تر ال تر  الثانية: أعمال الدورات التدريبية لمركز التدريب والتعليم 
مال جانب ويس لهذا التدريب في هذه ال تر  لم يكال للتدريب اإلداري نصيبا  كبيرا  إذ توقف التم

وعلى  ،المنحة(و ، ة)الخاص ICDLوعلى برامج  ،وتركزت الدورات على برامج الحاسب ،الدولة
 وعلى البرامج المتخصصة. ،(TOTوبرامج تدريب المدربيال ) ،الدورات قصير  المدى

  2018 –1960تامياع لل اتر  ال تر  الثالثة: 
نااز هذا العمس إساهم معي في  وانتهز هذه ال رصة لتقديم  الص الشكر والتقدير لكس مال

  .زينات طبالة .د.و اصة لانة التدريب برئاسة أ
 

 

 

 رئيس فريق العمس    
 وعضاو لاناة التادريب بالمعهااد

 أ.د. زل ى شلبي  
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 فريق العمس
 

 رئيس فريق العمس وعضو لانة التدريب  .. أ.د. زل ى شلبي 
 لتدريب والتعليم مدير مركز ا..  أ. طارق عبد الوها 

 مدير مركز المعلومات التخطيطية ..  د. سيد ديا 
 اارانمنصور مه. أ

 أ. عاطف عبد العزيز عويضة
 أ. محمد صابر موافي
 أ. غاد  محمود علي

 شيماء عماد الديال أ.
 أحمد جمعة الليد .أ

 أ. نعيمة محمد جالل 
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 لمحتوياتا

 والتعليمالقسم األول: التعريف بمركز التدريب  7

: نبذة عن مركز التدريب والتعليم         7
ً
 أوال

8          :
ً
امج التدريبية لثانيا  إلدارة العامة للتدريبالبر

ة  10 امج التدريبية خالل الفبر : البر ي
 
 2010 –1960القسم الثان

ة          10 امج التدريبية وعدد المتدربي   خالل الفبر : البر
ً
 2010-1960أوال

ة          14 : برامج التدريب اإلداري المنفذة خالل الفبر
ً
 2010-1960ثانيا

ة          25 امج التعاقدية خالل الفبر : البر
ً
 2010-1960ثالثا

ة          30 : برامج الحاسب اآللي خالل الفبر
ً
 2010-1960رابعا

ة  35 امج التدريبية خالل الفبر  2018 –2010القسم الثالث: البر

ة          36 : برامج التدريب اإلداري المنفذة خالل الفبر
ً
 2018-2010أوال

: برامج تدريب المدربي   )         38
ً
ة TOTثانيا  2018-2010( خالل الفبر

ة          39 ة خالل الفبر : الدبلومات القصب 
ً
 2018-2010ثالثا

39          
ً
ة : رابعا امج المتخصصة خالل الفبر  2018-2010البر

ة          41 امج التعاقدية خالل الفبر : البر
ً
 2018-2010خامسا

: برامج الحاسب اآللي          45
ً
ة  ICDLوالرخصة الدولية سادسا  2018-2010خالل الفبر

ة  49 امج التدريبية خالل الفبر  2018 –1960القسم الرابع: البر

ة           49 : التدريب اإلداري المنفذ خالل الفبر
ً
 2018-1960أوال

ة           50 امج التدريبية المنفذة خالل الفبر : مجموعة البر
ً
 2018-1960ثانيا

: برامج الحاسب اآللي والرخصة الدولية           51
ً
ة  ICDLثالثا  2018-1960خالل الفبر

 الجداول

 2010 –1960(:  برامج التدريب المنفذة خالل الفترة 1جدول رقم ) 10
 2010 –1960دد المتدربين في برامج التدريب خالل الفترة (: ع2جدول رقم ) 11
 2010 –1960(: برامج التدريب اإلداري خالل الفترة 3جدول رقم ) 12
 2010 –1960(: البرامج التعاقدية خالل الفترة 4جدول رقم ) 12
 2010 –1960(: برامج الحاسب اآللي خالل الفترة 5جدول رقم ) 13
 2010 –1960المتدربين لبرامج التدريب اإلداري خالل الفترة  (: عدد6جدول رقم ) 13
 2010 –1960(: عدد المتدربين للبرامج التعاقدية خالل الفترة 7جدول رقم ) 13
 2010 –1960(: عدد المتدربين لبرامج الحاسب اآللي خالل الفترة 8جدول رقم ) 13
 2010-1960معهد والمحافظات خالل الفترة (: برامج التدريب اإلداري المنفذة بال9جدول رقم ) 14
 2010-1960(: برامج التدريب اإلداري المخصص لجهة/فئة معينة خالل الفترة 10)جدول رقم 15
 2010-1960(: برامج التدريب اإلداري لكافة الجهات خالل الفترة 11)جدول رقم 16
 2010-1960فة الجهات خالل الفترة (: برامج مجموعة برامج التنمية والتخطيط لكا12)  جدول رقم 17
 2010-1960(: برامج إعداد وتقييم وإدارة المشروعات لكافة الجهات خالل الفترة 13) جدول رقم 18
 2010-1960(: برامج التنمية البشرية لكافة الجهات خالل الفترة 14) جدول رقم 18
 2010-1960الل الفترة (: برامج المالية والمحاسبية لكافة الجهات خ15) جدول رقم 18
 2010-1960(: برامج اإلدارة والتقييم البيئي لكافة الجهات خالل الفترة 16) جدول رقم 19
 2010-1960(: برامج نظم المعلومات وإتخاذ القرار لكافة الجهات خالل الفترة 17) جدول رقم 19
 2010-1960لجهات خالل الفترة (: برامج تنمية التفاوض ونقل التكنولوجيا لكافة ا18) جدول رقم 19
 2010-1960(: برامج التخطيط التسويقي لكافة الجهات خالل الفترة 19) جدول رقم 19
 2010-1960(: برامج تنمية المهارات اإلدارية لكافة الجهات خالل الفترة 20) جدول رقم 20
 2010-1960(: برامج تطبيقات الحاسب لكافة الجهات خالل الفترة 21) جدول رقم 20
 2010-1960(: برامج التدريب اإلداري للمحافظات خالل الفترة 22) جدول رقم 21
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 2010-1960(: مجموعة برامج التنمية والتخطيط بالمحافظات خالل الفترة 23) جدول رقم 22
 2010-1960(: مجموعة برامج إعداد وتقييم وإدارة المشروعات بالمحافظات خالل الفترة 24) جدول رقم 22
 2010-1960(: مجموعة برامج تحليل المشروعات الصغيرة بالمحافظات خالل الفترة 25) جدول رقم 23

 2010-1960(: مجموعة برامج التنمية البشرية بالمحافظات خالل الفترة 26) جدول رقم 23
 2010-1960(:  مجموعة البرامج المالية والمحاسبية بالمحافظات خالل الفترة 27) جدول رقم 23
 2010-1960(: مجموعة برامج اإلدارة والتقييم البيئي بالمحافظات خالل الفترة 28) جدول رقم 23
 2010-1960(: مجموعة برامج نظم المعلومات واتخاذ القرار بالمحافظات خالل الفترة 29) جدول رقم 23
 2010-1960الفترة  (: مجموعة برامج تنمية المهارات اإلدارية بالمحافظات خالل30) جدول رقم 24
 2010-1960(: مجموعة برامج تطبيقات الحاسب بالمحافظات خالل الفترة 31) جدول رقم 24
 2010-1960(: إجمالي البرامج التعاقدية خالل الفترة 32) جدول رقم 25
 2010-1960(: البرامـــــج المتخصصـــــــة خالل الفترة 33) جدول رقم 26
 2010-1960رامج التعاقدية مع الجهات المحلية خالل الفترة (: الب34) جدول رقم 27
 2010-1960(: البرامج المشتركة مع جهات عربية خالل الفترة 35) جدول رقم 28
 2010-1960(: البرامج المشتركة مع جهات دولية خالل الفترة 36) جدول رقم 29
 2010-1960خالل الفترة  (: برامـــــــج الحــــاســـــــب المنفذة37) جدول رقم 30
 2010-1960خالل الفترة  ICDL(: برامج إدارة المكاتب الحديثة و38) جدول رقم 31
 2010-1960(: تطبيقـــات عمليـــة للحاســـب خالل الفترة 39) جدول رقم 32
 2010-1960(: أساليب تخطيط المشروعات وبرامج المهندسين خالل الفترة 40) جدول رقم 32
 2010-1960(: إحصاء ورياضة وبحوث عمليات خالل الفترة 41) ول رقمجد 33
 2010-1960(: برامج لغـــات الحــاســــب خالل الفترة 42) جدول رقم 33
 2010-1960جرافيك خالل الفترة  -تصميم موقع  –(: برامج شبكات 43) جدول رقم 34
 2010-1960ل الفترة (: صيــــــــانة الحــاســـــــب خال44) جدول رقم 34
 2010/2011(: برامج التدريب اإلداري بمقر المعهد عام 45) جدول رقم 36
 2014/2015(: برامج التدريب اإلداري بمقر المعهد عام 46) جدول رقم 37
 2015/2016(: برامج التدريب اإلداري بمقر المعهد عام 47) جدول رقم 37
 2010/2011داري بمقر المحافظات عام (: برامج التدريب اإل48) جدول رقم 38
 2015/2016(: برامج التدريب اإلداري بمقر المحافظات عام 49) جدول رقم 38
 2018 – 2011( خالل الفترة TOT(: برامج تدريب المدربين )50) جدول رقم 38
 2012/2013(: الدبلومات القصيرة عام 51) جدول رقم 39
 2014/2015قصيرة عام (: الدبلومات ال52) جدول رقم 39
 2017/2018(: الدبلومات القصيرة عام 53) جدول رقم 39
 2010/2011(: البرامج المتخصصة عام 54) جدول رقم 39
 2011/2012(: البرامج المتخصصة عام 55) جدول رقم 40
 2012/2013(: البرامج المتخصصة عام 56) جدول رقم 40
 2013/2014عام  (: البرامج المتخصصة57) جدول رقم 41
 2010/2011(: البرامج التعاقدية عام 58) جدول رقم 41
 2011/2012(: البرامج التعاقدية عام 59جدول رقم ) 42
 2014/2015(: البرامج التعاقدية عام 60جدول رقم ) 42
 2015/2016(: البرامج التعاقدية عام 61جدول رقم ) 42
 2016/2017عام (: البرامج التعاقدية 62جدول رقم ) 43
 2017/2018(: البرامج التعاقدية عام 63جدول رقم ) 44
 2012/2013(: برامج الحاسب اآللي عام 64جدول رقم ) 45
 2013/2014(: برامج الحاسب عام 65جدول رقم ) 46
 2014/2015(: برامج الحاسب عام 66جدول رقم ) 46
 2015/2016(: برامج الحاسب عام 67جدول رقم ) 46
 ) برامج تدريب للسادة العاملين بالمعهد ( 2016/2017(: برامج الحاسب عام 68جدول رقم ) 46
 2017/2018(: برامج الحاسب عام 69جدول رقم ) 46
 2012/2013(عام  ICDL Private(: برامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ) 70جدول رقم ) 47
 2013/2014(عام  ICDL Privateولية لقيادة الحاسب اآللي ) (: برامج الرخصة الد71جدول رقم ) 48
 2013/2014منحة( عام  ICDL(: برامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )72جدول رقم ) 48
 2018–1960(: إجمالي برامج التدريب اإلداري بمقر المعهد والمحافظات خالل الفترة 73جدول رقم ) 49
 2018-1960وعة البرامج التدريبية المنفذة خالل الفترة (: مجم74جدول رقم ) 50

51 
 ) خاص + منحة ( ICDL(: مجموعة برامج الحاسب وبرامج الرخصة الدولية 75جدول رقم )
 2018 –1960خالل الفترة 
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 األشكال البيانية

 (: الهيكل التنظيمي لمركز التدريب والتعليم1) شكل رقم 7

 2010 -1960(: عدد مرات اإلنعقاد للبرامج التدريبية خالل الفترة 2شكل رقم ) 10

 2010-1960(: نسب مرات اإلنعقاد للبرامج التدريبية خالل الفترة 3شكل رقم ) 11

 2010-1960(: عدد المتدربين بالبرامج التدريبية خالل الفترة 4شكل رقم ) 11

 2010-1960ربين بالبرامج التدريبية خالل الفترة (: نسبة مشاركة المتد5شكل رقم ) 12

 2010-1960مرات إنعقاد برامج التدريب اإلدارى بالمعهد والمحافظات خالل الفترة عدد (: 6شكل رقم ) 14

 2010-1960(: عدد المشاركين ببرامج التدريب اإلدارى بالمعهد والمحافظات خالل الفترة 7شكل رقم ) 14

 2010-1960ات إنعقاد برامج التدريب اإلدارى لكافة الجهات خالل الفترة (: مر8) شكل رقم 16

 2010-1960(: عدد المشاركين ببرامج التدريب اإلدارى خالل الفترة 9) شكل رقم 17

 2010-1960المحافظات خالل الفترة ب(: عدد مرات اإلنعقاد ببرامج التدريب اإلدارى 10شكل رقم ) 21

 2010-1960المحافظات خالل الفترة بالمشاركين ببرامج التدريب اإلدارى  (: عدد11شكل رقم ) 21

 2010-1960(: عدد مرات اإلنعقاد للبرامج التعاقدية خالل الفترة 12شكل رقم ) 25

 2010-1960(: عدد المشاركين بالبرامج التعاقدية خالل الفترة 13شكل رقم ) 25

 2010-1960خالل الفترة  ج التعاقدية مع الجهات المختلفة(: نسب مرات انعقاد البرام14شكل رقم ) 26

 2010-1960(: عدد مرات تنفيذ برامـــــــج الحــــاســـــــب خالل الفترة 15شكل رقم ) 30

 2010-1960(: عدد المشاركين ببرامـــــــج الحــــاســـــــب خالل الفترة 16شكل رقم ) 31

 2018-2011اد البرامج التدريبية خالل الفترة (: عدد مرات إنعق17شكل رقم ) 35

 2018-2011(: عدد المتدربين بالبرامج التدريبية خالل الفترة 18شكل رقم ) 35

49 
 مرات تنفيذ برامج التدريب اإلداري بمقر المعهد والمحافظات  عدد(: 19شكل رقم )

 2018-2010خالل الفترة 

 2018-2010التدريب اإلداري بمقر المعهد والمحافظات خالل الفترة (: عدد المتدربين ببرامج 20شكل رقم ) 49

 2018-2010مرات تنفيذ البرامج التدريبية خالل الفترة  عدد(: 21شكل رقم ) 50

 2018-2010(: عدد المتدربين بالبرامج التدريبية خالل الفترة 22شكل رقم ) 50

 2018-2010خالل الفترة  ICDLامج الرخصة الدولية مرات تنفيذ برامج الحاسب وبر عدد(: 23شكل رقم ) 51

51 
  ICDL(: عدد المتدربين ببرامج الحاسب وبرامج الرخصة الدولية 24شكل رقم )

 2018-2010خالل الفترة 
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 أوخ  : نبذ  عال مركز التدريب والتعليم  
عة كافة األنشطة التدريبية دا س و ارج المعهد، يختص مركز التدريب والتعليم بإعداد وتن يذ ومتاب

وذلك مال  االل التنلايق الكاماس بايال أركاان العملياة التدريبياة الرئيلاية. كماا يتاولى المركاز تن ياذ 
دورات تدريبيبااة مكث ااة بالمحافبااات بناااءا  علااى طلااب كااس محافبااة وفقااا  إلحتياجاتهااا التدريبياااة 

 مركز التدريب والتعليم بالمعهد. بينها وبيالإطار التعاون الملتمر اللنوية وذلك في 
أيضا يضطلع المركز بدور أساسي في العملية التلويقية لألنشطة التدريبية والتعليمياة ماال  االل 

 التواصس مع الاهات المشاركة.
 :يتضمال مركز التدريب والتعليم إدارتيال رئيليتيال هما

 وبحون التدريب. ،والدورات التعاقدية ،ير يتبعها إدار  الدورات القص :اإلدار  العامة للتدريب

 .وإدار  شاون الخريايال ،يتبعها إدار  الدبلوم والماجلتير :اإلدار  العامة للتعليم
قاعاات مكي اة  3باإلراافة إلاى  ،متادر  100ويوجد بالمركز قاعة كبير  مكي اة للمحارارات ساعة 

تادريب ماهاز  بالحاسابات اةلياة قاعاات  4باإلراافة إلاى  ،متدر  لكس منها 30إلى  25سعة مال 
ألغراض التدريب على برامج الحاسب اةلي. وهناا  أيضاا  المعيناات التدريبياة المتمثلاة فاي أجهاز  

Video – Data Show – Projectorالهيكاس  (1)ويورا  الشاكس . ، وإمكانياة الترجماة والتلاايس
 .التنبيمي لمركز التدريب والتعليم

 مي لمركز التدريب والتعليمالهيكس التنبي (: 1)شكس رقم
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 القلم األول: التعريف بمركز التدريب والتعليم

 

 اإلدارة العامة للتدريب اإلدارة العامة للتعليم

 

 القصيرة تإدارة الدورا

 بحوث التدريب

 إدارة الدورات التعاقدية
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 إلدار  العامة للتدريب البرامج التدريبية لثانيا : 
واألفاراد إلاى جاناب  ،والخاصة ،يقدم المعهد  دماته التدريبية للعامليال بالمؤسلات الوطنية العامة

سات اد  ماال هاذه الخادمات ياة لإلواألفاراد ماال الادول العربياة واإلفريق ،أماام العاامليال ةإتاحة ال رصا
 وذلك مال  الل البرامج التدريبية التالية:

 مؤسلات الحكومية والقطاع العام:لبرامج تدريبية قصير  األجس ل
ينبم المعهد دورات تدريبية قصير  األجس يلتهدف بها العامليال في األجهز  الحكومية ومؤسلاات 

حتياجااات إلتحاادد مورااوعاتها بعااد اسااتطالع ا .والمحلااي ،القطاااع العااام علااى الملااتوى اإلقليمااي
بعض هاذه البارامج فاي مقار إلتصال المباشر وين ذ التدريبية لهذه األجهز  والمؤسلات مال  الل ا

يتااراوع عاادد . و ين ااذ الاابعض األ اار فااي مقاار األجهااز  والمؤسلااات الملااتهدفة باألقاااليمو المعهااد، 
 متادربا  لكاس برناامج. 30-25دد يتاراوع ماا بايال برنامااا  لعا 25-20البرامج المن اذ  سانويا  ماا بايال 

ومال أهم موراوعات البارامج التدريبياة قصاير  األجاس )بارامج التادريب اإلداري( التاي ين اذها مركاز 
 التدريب ما يلي:

 .الم اهيم اخقتصادية والتنموية والتخطيطية 
 التخطيط وتنمية الموارد البشرية. 
  تمويس المشروعات الصغير. 
  وسيال.تدريب المرؤ 
 .نبم المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
 .التنمية البشرية مال منبور إقليمي 
 .الت اوض التااري 
  التحليس اإلحصائي باستخدام برنامجSPSS. 
 .التلويق واإلرشاد اللياحي 
 .دراسة جدوى وتقييم ومتابعة المشروعات 
 اإلعالم واختصال والتنمية البشرية. 

 رات قصير  للعامليال بالمعهد حول الموروعات التالية:باانب ذلك ينبم مركز التدريب دو 
Excel, Expedition, Oracle, Java Programming 
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 برامج تدريبية تعاقدية قصير  األجس:
ت اااق التعاقاادي مااع وعاادد ونااوع المشاااركيال فيهااا طبقااا  لإل  ،يتوقااف عااددها اللاانوي ومورااوعاتها

ويتااراوع عاادد باارامج التاادريب التعاقاادي  ،دوليااةالاهااات الطالبااة سااواء كانااأ محليااة أو إقليميااة أو 
 .متدربا   25-5ما بيال  بكس برنامج ،دور  20-15التي ين ذها المعهد سنويا  بيال 

 أهم الموروعات التي تتناولها تلك البرامج ما يلي:
دراسااات  .إعااداد الموازنااات التخطيطيااة للوحاادات اإلنتاجيااة .اخسااتثمار فااي سااوق األوراق الماليااة

 .وتقييم المشروعات الادوى 

SPSS. Oracle. oracle Developer. MS Project  
مهااارات  .تخطايط احتياجااات الماوارد البشارية .تحلياس واسااتخدام التكااليف .اإلدار  الحديثاة للمكاتاب

 إستراتياية التنمية اإلقليمية. .اختصال والعمس الاماعي
 

 برامج الحاسب اةلي:
سااتيعا  لغااة العصاار والملاااهمة فااي نشاار تكنولوجيااا إبغاارض  يقاادمها المعهااد لامهااور المهتماايال

ومالحقة تلاارع وتيار   ،اختصاخت والمعلومات وملاير  تكنولوجيا المعرفة والثور  الرقمية الاديد 
ويتاراوع  ،أجيال الحواسب اةلية والبرامج وتطوير استخداماتها في مختلف ماااخت الحياا  اليومياة

 20-5بكس برنامج ما بايال  ،دور  سنويا   35-20لتي ين ذها المعهد مال عدد برامج الحاسب اةلي ا

وماال أهام الموراوعات التاي تتناولهاا هاذه  ، الل ال تر  الملائية غالبا   تن ذ تلك الدوراتو  .متدربا  
 البرامج:

Oracle, Word, Access, Internet, Autocad, Excel, Visual Basic, Oracle 
Java Project, Primavera, Basic, Web Site Design, SPSS. Computer 

Maintenance, Office Automation 
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 2010-1960  الل ال تر وعدد المتدربيال أوخ : البرامج التدريبية 
باارامج للتاادريب اإلداري،  2010-1960  ااالل ال تاار يااة التااى ن ااذها المعهااد باارامج التدريبتتضاامال ال

 . مج حاسب آليوبرامج تدريب تعاقدية، وبرا
( 3(،)2، والشكبيي   )2010-1960إجمالي البرامج التدريبية المن ذ   الل ال تار   (1) ويور  الادول

امج .   يوضح كالهما عدد ونسب مرات التنفيذ للبر
 

 

 2010 – 1960  الل ال تر المن ذ  برامج التدريب  (: 1)جدول رقم 

 برامج تدريب الحاسب مج التعاقديةالبرا يدارالتدريب اإل  برامج ترةــــــــــالف

1960 - 1969 45 1 94 

1970 - 1979 27 10 33 

1980 - 1989 64 16 17 

1990 - 1999 79 28 371 

2000 - 2010 146 113 517 
 1032 168 361 اإلجمـــــالي

                

 2010 -1960مرات اإلنعقاد للبرامج التدريبية  الل ال تر   عدد (: 2) شكس رقم

 
  

 

 2010 –1960التدريبية  الل ال تر   البرامج: الثانيالقلم 
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 2010-1960نلب مرات اإلنعقاد للبرامج التدريبية  الل ال تر   (: 3) شكس رقم

                          

 عاادد المتاادربيال المشاااركيال فااي باارامج التاادريب المختل ااة (5) (،4)والشااكليال  (2)يوراا  جاادول و 
 .2010-1960 الل ال تر   المن ذ 

 

 2010 – 1960 امج التدريب  الل ال تر بر  فيعدد المتدربيال  (: 2) جدول رقم
 

   

 2010-1960لبرامج التدريبية  الل ال تر  با المتدربيالعدد  (: 4) شكس رقم               

 

 برامج تدريب الحاسب البرامج التعاقدية التدريب االدارى برامج  ترةـــــــــــالف

1960 - 1969 1158 26 3979 

1970 - 1979 761 252 1422 

1980 - 1989 1891 313 378 

1990 - 1999 2381 454 6506 

2000 - 2010 3913 1682 5061 
 17346 2727 10104 ــالياإلجمـــ
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 2010-1960لبرامج التدريبية  الل ال تر  ة مشاركة المتدربيال بانلب (: 5) شكس رقم

 
 

 2010-1960 الل ال تر   المن ذ البرامج التدريبية  (أ)
  داري التدريب اإلبرامج 

 2010 – 1960برامج التدريب اإلداري  الل ال تر  (: 3)جدول رقم 
 الييككككككككككككان م

1960 - 
1969 

1970 - 
1979 

1980 - 
1989 

1990 - 
1999 

2000 - 
2010 

 اإلجمالي 

1 
 التدريب اإلداري المخصص

 68 3 2 10 23 30 لجهة/فئة معينة

 118 74 14 14 1 15 التدريب اإلداري لكافة الجهات 2

 175 69 63 40 3 ككككككك التدريب اإلداري للمحافظات 3

 361 146 79 64 27 45 اإلجمككككككككككككككككالي 
 

 البرامج التعاقدية 
  2010 – 1960 البرامج التعاقدية  الل ال تر  (: 4)جدول رقم 

 الييككككككككككككان م
1960 - 
1969 

1970 - 
1979 

1980 - 
1989 

1990 - 
1999 

2000 - 
2010 

 اإلجمالي 

امج المتخصصة 1  23 23 ككككك ككككك ككككك ككككك البر

2 
امج التعاقدية مع الجهات  البر

 المحلية
 86 62 19 ككككك 5 ككككك

3 
امج التعاقدية مع الجهات  البر

 العربية
 33 21 3 7 2 ككككك

4 
امج التعاقدية مع الجهات  البر

 الدولية
1 3 9 6 7 26 

 168 113 28 16 10 1 اإلجمككككالي 
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  الحاسب اةليبرامج 
 

 2010 – 1960برامج الحاسب اةلي  الل ال تر   (: 5)جدول رقم 
 الييككككككككككككان م

1960 - 
1969 

1970 - 
1979 

1980 - 
1989 

1990 - 
1999 

2000 - 
2010 

 اإلجمالي 

 1032 517 371 17 33 94 برامج الحاسب اآللي  1

 1032 517 371 17 33 94 اإلجمككككالي 

 

  2010-1960عدد المتدربيال بالبرامج المختل ة  الل ال تر  ) ( 
  ببرامج التدريب اإلداري عدد المتدربيال 

 2010 – 1960 الل ال تر  عدد المتدربيال لبرامج التدريب اإلداري  (: 6)جدول رقم 

 الييككككككككككككان م
1960 - 
1969 

1970 - 
1979 

1980 - 
1989 

1990 - 
1999 

2000 - 
2010 

 اإلجمالي 

 1645 23 41 242 676 663 جهة / فئة معينة 1
 3134 1928 302 390 19 495 لكافة الجهات 2
 5325 1962 2038 1259 66 ككككككك المحافظات 3

 10104 3913 2381 1891 761 1158 اإلجمككككككككككككككككالي 

 
 عدد المتدربيال بالبرامج التعاقدية 

 2010 – 1960 الل ال تر   عدد المتدربيال للبرامج التعاقدية (: 7)جدول رقم   

 الييككككككككككككان م
1960 - 
1969 

1970 - 
1979 

1980 - 
1989 

1990 - 
1999 

2000 - 
2010 

 اإلجمالي 

امج المتخصصة 1  225 225 كككككك كككككك كككككك كككككك البر
 1564 1054 355 30 125 كككككك الجهات المحلية 2
 462 327 3 96 36 كككككك الجهات العربية 3
 476 76 96 187 91 26 الجهات الدولية 4

 2727 1682 454 313 252 26 اإلجمككككككككككككككككالي 

 

 عدد المتدربيال ببرامج الحاسب اةلي 
 2010 – 1960  الل ال تر  الحاسب اةليعدد المتدربيال لبرامج  (: 8)جدول رقم 
 الييككككككككككككان

1960 - 
1969 

1970 - 
1979 

1980 - 
1989 

1990 - 
1999 

2000 - 
2010 

 اإلجمالي 

 17346 5061 6506 378 1422 3979 عدد المتدربي   
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 2010-1960 الل ال تر  المن ذ   برامج التدريب اإلداري ثانيا : 
وتنقلم برامج التدريب اإلداري بمقر المعهد  ،المعهد والمحافباتبرامج التدريب اإلداري بمقر  تعقد

برامج التدريب اإلداري عينة، و برامج التدريب اإلداري لاهة أو فاة م مال البرامج هما إلى نوعيال
 لكافة الاهات. 

 أن منه ويتبيال ،هذه البرامجب المشاركيال لعدد مرات تن يذ البرامج وعدد (9)الادول  ويشير
 175مقارنة  با  186دد مرات انعقاد برامج التدريب اإلداري بمقر المعهد بلغأ نحو إجمالي ع

 5325بمقر المعهد مقابس  4779بمقر المحافبات، وبلغ عدد المشاركيال بهذه البرامج 
 بالمحافبات. 

 
 2010-1960 الل ال تر   المعهد والمحافباتب المن ذ  برامج التدريب اإلداري  (: 9) جدول رقم

 بيــــــــــــانال م
 إجمالي

 اإلنعقاد مرات 
 إجمالي

 عدد المشاركين
 مرات% 

 اإلنعقاد
عدد % 

 المشاركين

تدريب برامج  1
 بالمعهدإداري 

 %16 %19 1645 68 لجهة / فئة معينة

 %31 %33 3134 118 لكافة الجهات 2

 %53 %48 5325 175 محافظـــاتبالتدريب إداري برامج  3

 %100 %100 10104 361 اإلجمـــــالي
 

             
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرات إنعقاد برامج التدريب  عدد (: 6)شكس رقم 
 الل ال تر   عهد والمحافباتاإلدارى بالم

1960-2010 

برامج التدريب ب عدد المشاركيال (: 7) شكس رقم
 الل ال تر   اإلدارى بالمعهد والمحافبات

1960-2010 
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 2010-1960بمقر المعهد  الل ال تر   الدورات التدريبية (1)
 برامج تدريب لاهة أو فاة معينة .أ

 2010-1960 الل ال تر   برامج التدريب اإلداري المخصص لاهة/فاة معينة (: 10)جدول رقم  

 ـــانالبيـــــــــ م
 إجمالي 

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

1 
موظفي التخطيط والمتابعة بالوزارات 

 المختلفة
6 211 224 73 297 

2 
مجموعة الدورات المتخصصة للهيئات 

 والوزارات والمعاهد المختلفة
6 148 148 37 185 

3 
لين الجدد بوزارة دورة قصيرة للعام

 التخطيط
8 246 122 116 238 

4 
التكاليف وصناعة البترول للشركة العامة 

 للبترول
1 12 18 2 20 

5 
التخطيط واإلدارة للعاملين بمركز البحوث 

 المائية
2 24 39 1 40 

 16 كككككك 16 12 1 العاملين بالشركة العامة ألنابيب البترول 6

7 
بوزارة اإلنتاج  إعداد الموازنات للعاملين

 الحربي
1 3 22 1 23 

 31 10 21 26 2 الصحفيين 8

9 
تصميم المشروعات لموظفي الخزانة 

 وجهاز اإلحصاء
3 168 71 3 74 

 25 8 17 72 1 موظفي وزارة الثقافة 10

 27 5 22 48 1 موظفي المجلس األعلى للشباب 11

 29 ككككك 29 51 2 طلبة كلية العلوم 12

 31 ككككك 31 52 1 المركز الديموجرافيالعاملين ب 13

 44 2 42 54 2 موظفي المؤسسة العامة للنقل البحري 14

 45 ككككك 45 35 2 قطاع النقل البحري 15

 29 19 10 12 1 العاملين بقطاع السياحة 16

 56 15 41 24 1 قطاع االئتمان الزراعي والتعاوني 17

 43 8 35 98 2 العاملين بوزارة الشئون االجتماعية 18

 95 39 56 48 4 برامج أكاديمية البحث العلمي 19

 15 كككككك 15 12 1 وزارة األوقاف 20

 74 كككككك 74 48 2 مؤسسة تعمير الصحاري 21

 41 31 10 30 4 موظفي معهد التخطيط القومي 22

التخطيط التربوي أعضاء مركز القادة  23
 )بيروت( 

2 18 52 4 56 

 11 كككككك 11 6 1 د بالخرطومكلية االقتصا 24

 35 كككككك 35 24 9 القادة التربويين العرب 25

 23 4 19 26 1 المركز الدولي للتنمية الر يفية )مريوط( 26

 42 3 39 16 1 العاملين بالشركة العربية إلصالح السفن 27

 1645 381 1264 1524 68 االجمالي
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 لكافة الاهاتبرامج تدريب  . 
المشاركيال لبرامج التدريب اإلداري و  ،اإلنعقاد مرات عدد (9) (،8) واألشكال (11)يور  جدول 

برامج و  ،التنمية والتخطيط برامج دول أن ماموعةمال الا ويتبيال ،لكافة الاهات المنعقد  بالمعهد
 المشاركيال.و  اإلنعقاد مراتبإعداد وتقييم وإدار  المشروعات تمثس أعلى نلب 
 

 2010-1960 الل ال تر   التدريب اإلداري لكافة الاهات برامج (: 11) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 عدد المشاركين 
 نسبة

 اإلنعقاد مرات 
 نسبة

 عدد المشاركين

 %25 %26 793 31 مجموعة برامج التنمية والتخطيط 1

 %26 %25 801 30 برامج إعداد وتقييم وإدارة المشروعات 2

 %2 %2 51 2 برامج التنمية البشرية 3

 %10 %8 309 10 البرامج المالية والمحاسبية 4

 %5 %5 151 6 برامج اإلدارة والتقييم البيئي 5

 %8 %6 248 7 برامج نظم المعلومات واتخاذ القرار 6

 %8 %10 246 12 برامج تنمية التفاوض ونقل التكنولوجيا 7

 %1 %1 23 1 برامج التخطيط التسويقي 8

 %14 %14 441 16 برامج تنمية المهارات اإلدارية 9

 %2 %3 71 3 برامج تطبيقات الحاسب اآللي 10

 %100 %100 3134 118 يالــــــــجماإل
 

 

 2010-1960 الل ال تر   لكافة الاهاتمرات إنعقاد برامج التدريب اإلدارى  عدد (: 8)شكس رقم
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 2010-1960 الل ال تر  برامج التدريب اإلدارى بعدد المشاركيال  (: 9)شكس رقم

 
 

وفيما يلي عرض ت صيلي لكافة البرامج التدريبية المن ذ  لكافة الاهات وعدد مرات تن يذها وعدد 
 .المشاركيال في هذه البرامج

 

 برامج التنمية والتخطيط 
 2010-1960ال تر   الل  لكافة الاهاتماموعة برامج التنمية والتخطيط برامج  (: 12) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 76 32 44 32 3 المفاهيم االقتصادية والتنموية 1

 18 9 9 12 1 التخطيط التأشيري 2

 154 79 75 49 5 التخطيط بالمشاركة 3

 46 16 30 20 2 الخدمات من منظور بيئيإدارة وتخطيط  4

 96 35 61 33 4 تخطيط وتنمية الموارد البشرية 5

 19 2 17 52 1 التخطيط الصحي 6

 105 1 104 48 3 التخطيط والتنمية 7

 40 كككككك 40 30 1 تخطيط اإلنتاج 8

 36 2 34 24 2 التخطيط االقتصادي والمالي 9

 90 6 84 96 3 تخطيط القوى العاملة 10

 32 11 21 5 1 التخطيط االستراتيجي 11

 14 4 10 12 1 المؤسسات الدولية ودورها في التنمية 12

 22 12 10 12 1 التخطيط للنوع والتنمية اإلقليمية 13

 34 17 17 17 2 تضمين النوع االجتماعي في التنمية 14

 11 6 5 10 1 التخطيط اإلقليمي واإلدارة المحلية 15

 793 232 561 452 31 ـاليإلجمــــا
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 برامج إعداد وتقييم وإدار  المشروعات 
 2010-1960 الل ال تر   برامج إعداد وتقييم وإدار  المشروعات لكافة الاهات (: 13) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 اإلنعقاد مرات
 جماليإ

 األيام الدراسية

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

1 
تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات 

 باستخدام الحاسبات الصغيرة
1 12 11 2 13 

 51 14 37 52 2 تخطيط وإدارة مشروعات النقل 2

 77 35 42 30 3 دراسة جدوى وتقييم المشروعات 3

4 
ام دراسة جدوى المشروعات باستخد

 الحاسبات الصغيرة
2 22 47 21 68 

5 
تقييم المشروعات الزراعية باستخدام 

 الحاسبات الصغيرة
1 12 12 2 14 

6 
دراسة الجدوى والتحليل المالي وتقييم 

 المشروعات
4 42 82 45 127 

7 
تقييم المشروعات ودراسة الجدوى 

 للمشروعات الزراعية
1 12 5 4 9 

 57 3 54 38 2 راعيتقييم مشروعات التصنيع الز 8

 23 7 16 26 1 تقييم مشروعات التصدير 9

10 
تقييم المشروعات بمركز القناطر 

 الخيرية
2 36 41 3 44 

 92 18 74 83 3 تقييم المشروعات الصناعية 11

 63 4 59 2 1 تقييم مشروعات التصنيع الزراعي 12

 18 1 17 26 1 تقييم المشروعات الزراعية 13

 81 37 44 20 2 يذ المشروعاتمتابعة تنف 14

 64 14 50 30 4 الالمركزية والتنمية المحلية 15

 801 210 591 443 30 اإلجمـــــالي
 

  التنمية البشريةبرامج 
 

 2010-1960 الل ال تر   لاهاتلكافة االتنمية البشرية برامج  (: 14) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 26 13 13 10 1 مؤشرات التنمية البشرية 1

 25 7 18 12 1 التنمية البشرية وتضمين المتغيرات السكانية 2

 51 20 31 22 2 اإلجمـــــالي
 

 البرامج المالية والمحاسبية 
 

 2010-1960 الل ال تر   لكافة الاهات المالية والمحاسبيةبرامج  (: 15) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 34 كككككك 34 56 1 إعداد الميزانية العامة 1

 37 كككككك 37 18 1 تحليل الميزانية 2

 13 6 7 12 1 تحليل واستخدام التكاليف 3

 31 6 25 5 1 دور الموازنة العامة في السياسة المالية 4

 66 16 50 32 3 اإلدارة المالية الحديثة 5

 128 8 120 180 3 معايير االستثمار  6

 309 36 273 303 10 إلجمـــــاليا
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 برامج اإلدار  والتقييم البياي 
 2010-1960 الل ال تر   لكافة الاهات اإلدار  والتقييم البيايبرامج  (: 16) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية

 عدد المشاركينإجمالي 

 إجمالي إناث ذكور

 51 16 35 18 2 التقييم البيئي للمشروعات 1

2 
اإلدارة البيئية المتكاملة للمناطق السياحية 

 اإلستراتيجية
1 5 8 6 14 

 64 20 44 11 2 14000تقييم اإلدارة البيئية واأليزو  3

 22 10 12 5 1 البعد البيئي في تخطيط وتقييم المشروعات 4

 151 52 99 39 6 اإلجمـــــالي

 

 
 برامج نبم المعلومات واتخاذ القرار 

 2010-1960 الل ال تر   لكافة الاهات تخاذ القرارإنبم المعلومات و برامج  : (17) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 لي إجما

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 248 106 142 78 7 نظم المعلومات واتخاذ القرار 1

 248 106 142 78 7 اإلجمـــــالي

 
 برامج تنمية الت اوض ونقس التكنولوجيا 

 2010-1960 الل ال تر   كافة الاهاتل تنمية الت اوض ونقس التكنولوجيابرامج  : (18) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 246 104 142 104 12 التفاوض التجاري الدولي 1

 246 104 142 104 12 اإلجمـــــالي

 
 

 برامج التخطيط التلويقي 
 2010-1960 الل ال تر   لكافة الاهات التخطيط التلويقيبرامج  (: 19) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 23 6 17 10 1 التسويق واإلرشاد السياحي 1

 23 6 17 10 1 اإلجمـــــالي
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 برامج تنمية المهارات اإلدارية 
 2010-1960 الل ال تر   لكافة الاهات تنمية المهارات اإلداريةبرامج  (: 20جدول رقم )

 البيــــــــــــان م
 إجمالي

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

1 
على النمذجة االقتصادية مع التطبيقات 

 الحاسب
1 10 6 13 19 

 37 16 21 5 1 إعداد خطط العمل التنفيذية 2

 25 11 14 5 1 إدارة الجودة الشاملة 3

 25 13 12 4 1 اإلعالم واإلتصال وقيادة العمل التنموي 4

 74 40 34 20 2 االتصال واإلعالم والتنمية البشرية 5

 198 75 123 66 7 إدارة األزمات 6

7 
ات الفنية واإلدارية لمديري تنمية المهار
 المشروعات

1 10 20 8 28 

8 
تنمية المهارات المالية والمحاسبية لغير 

 الماليين
1 10 15 4 19 

9 
دور المجالس الشعبية في إعداد وتنفيذ 

 خطط المحافظات
1 5 11 5 16 

 441 185 256 135 16 اإلجمـــــالي

 
 

 برامج تطبيقات الحاسب 
 2010-1960 الل ال تر   لكافة الاهات تطبيقات الحاسببرامج  (: 21)جدول رقم 

 البيــــــــــــان م
 إجمالي

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 17 11 6 5 1 تخاذ القراراتحل المشاكل وا 1

 25 7 18 30 1 االقتصاد القياسى  2

 29 11 18 10 1 الطرق الكمية فى التخطيط والمتابعة 3

 71 29 42 45 3 اإلجمـــــالي

 
 

 2010-1960 الل ال تر  برامج التدريب اإلداري بالمحافبات  (2)
عدد المشاركيال للبرامج المختل ة و  ،اإلنعقاد مرات عدد (11(، )10)واألشكال  (22)يور  جدول 

حيث تمثس برامج إعداد وتقييم وإدار   المذكور ،التى عقدت فى المحافبات  الل ال تر  
ويلي ذلك برامج  تنمية   ،وكذلك إجمالى عدد المشاركيال ،اإلنعقاد المشروعات أكبر نلبة لمرات

 .اإلنعقاد ارية وتمثس البرامج المالية والمحاسبية أدنى نلبة لمراتالمهارات اإلد
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 2010-1960 الل ال تر   التدريب اإلداري للمحافباتبرامج  (: 22)جدول رقم 

          

 2010-1960 الل ال تر   تالمحافباب برامج التدريب اإلدارى ب اإلنعقادمرات  عدد (: 10) شكس رقم

 
 

 2010-1960بالمحافبات  الل ال تر   برامج التدريب اإلدارى عدد المشاركيال ب (: 11) شكس رقم

 
 

 البيــــــــــــان م
 إجمالي

 اإلنعقاد مرات 
 إجمالي

 عدد المشاركين 
 نسبة

 اإلنعقاد مرات 
 نسبة

 عدد المشاركين 

 %31 %30 1620 54 برامج التنمية والتخطيط 1

 %41 %40 2173 70 م وإدارة المشروعاتبرامج إعداد وتقيي 2

 %3 %2 128 4 برامج تحليل المشروعات الصغيرة 3

 %4 %5 225 9 برامج التنمية البشرية 4

 %1 %1 65 2 البرامج المالية والمحاسبية 5

 %5 %5 253 8 برامج اإلدارة والتقييم البيئي 6

 %4 %5 237 8 برامج نظم المعلومات واتخاذ القرار 7

 %9 %9 497 15 رامج تنمية المهارات اإلداريةب 8

 %2 %3 150 5 برامج تطبيقات الحاسب 9

 %100 %100 5325 175 اإلجمـــــالي
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وعدد مرات تن يذها وعدد  بالمحافباتوفيما يلي عرض ت صيلي لكافة البرامج التدريبية المن ذ  
 .المشاركيال في هذه البرامج

 برامج التنمية والتخطيط 
 2010-1960 الل ال تر   لمحافباتباماموعة برامج التنمية والتخطيط  (: 23)  قمجدول ر 

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 الدراسية األيام 

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 136 48 88 46 4 المفاهيم االقتصادية والتنموية والتخطيطية 1

 187 57 130 63 7 ليب التخطيط والمتابعةمفاهيم وأسا 2

3 
إعداد الخطط ودراسة المشروعات على 

 مستوى المحافظات
9 91 204 85 289 

 32 9 23 12 1 اإلدارة والتخطيط على مستوى الوحدة 4

 128 38 90 46 4 إعداد الخطة على مستوى المحافظة 5

6 
أساليب التخطيط وإعداد الخطة على مستوى 

 المحافظة
1 12 19 7 26 

 20 7 13 10 1 إعداد الخطة اإلقليمية 7

8 
إعداد الخطة على مستوى المحليات وتقييم 

 المشروعات
1 5 14 3 17 

 101 37 64 20 4 تخطيط التنمية المستدامة 9

 59 29 30 10 2 التخطيط االستراتيجي 10

 29 9 20 6 1 تخطيط الخدمات اإلجتماعية 11

 29 12 17 5 1 والنوع االجتماعيالتنمية اإلقليمية  12

 448 102 346 151 14 التخطيط اإلقليمي 13

 92 24 68 30 3 التنمية الريفية المتكاملة 14

15 
دور المجالس الشعبية في إعداد وتنفيذ خطط 

 المشروعات
1 5 4 23 27 

 1620 490 1130 512 54 اإلجمـــــالي
 

 برامج إعداد وتقييم وإدار  المشروعات 
 2010-1960 الل ال تر   بالمحافبات ماموعة برامج إعداد وتقييم وإدار  المشروعات (: 24) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 الدراسية األيام 

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 60 11 49 22 2 دراسات الجدوى المالية واالقتصادية للمشروعات 1

 14 7 7 12 1 التخطيط والمتابعة وجدوى المشروعات والمشاركة 2

 22 كككككك 22 26 1 تقييم المشروعات الزراعية 3

 42 12 30 12 1 تقييم ومتابعة المشروعات التنمية الريفية 4

 32 5 27 10 1 وعات البنية األساسيةدراسة الجدوى وتقييم مشر 5

 89 18 71 36 3 دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات 6

 45 كككككك 45 5 1 إعداد وتقييم ومتابعة المشروعات 7

 30 3 27 12 1 األساليب العلمية والعملية في إدارة المشروعات 8

 29 6 23 5 1 التحليل المالي والفني للمشروعات 9

 1744 467 1277 679 56 والمتابعة وتقييم المشروعاتالتخطيط  10

 29 14 15 12 1 التخطيط والمتابعة مع التركيز على السياحة 11

 37 8 29 12 1 دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية  12

 2173 551 1622 843 70 اإلجمـــــالي
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  برامج تحليس المشروعات الصغير 
 2010-1960 الل ال تر   بالمحافبات ماموعة برامج تحليس المشروعات الصغير  (: 25) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 الدراسية األيام 

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 67 16 51 10 2 لصغيرةتمويل وتحليل المشروعات ا 1

 61 11 50 20 2 تخطيط وتقييم وتنفيذ المشروعات الصغيرة 2

 128 27 101 30 4 اإلجمـــــالي

 

 برامج التنمية البشرية 
 2010-1960 الل ال تر   المحافباتب ماموعة برامج التنمية البشرية(: 26) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 الدراسية األيام 

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 225 82 143 49 9 تخطيط وتنمية الموارد البشرية 1

 225 82 143 49 9 اإلجمـــــالي

 

 البرامج المالية والمحاسبية 
 2010-1960 الل ال تر   بالمحافباتماموعة البرامج المالية والمحاسبية  (: 27) قمجدول ر 

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 الدراسية األيام 

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 65 25 40 12 2 دور الموازنة العامة في السياسة المالية 1

 65 25 40 12 2 ياإلجمـــــال

 

 برامج اإلدار  والتقييم البياي 
 

 2010-1960 الل ال تر   بالمحافباتبرامج اإلدار  والتقييم البياي ماموعة  : (28) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 الدراسية األيام 

 إجمالي عدد المشاركين

 اليإجم إناث ذكور

 55 4 51 12 2 المشاركة الشعبية وتنمية البيئة 1

 151 32 119 34 4 التقييم البيئي للمشروعات 2

 19 6 13 5 1 األبعاد البيئية في تخطيط المشروعات 3

 28 5 23 5 1 اإلدارة البيئية المتكاملة 4

 253 47 206 56 8 اإلجمـــــالي 
 

 برامج نبم المعلومات واتخاذ القرار 
 2010-1960 الل ال تر   بالمحافبات ماموعة برامج نبم المعلومات واتخاذ القرار : (29) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية 
 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 237 80 157 60 8 نظم المعلومات وإتخاذ القرار 1

 237 80 157 60 8 اإلجمـــــالي
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 برامج تنمية المهارات اإلدارية 
 2010-1960 الل ال تر   ماموعة برامج تنمية المهارات اإلدارية بالمحافبات (: 30)  جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 قاداإلنع مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية 

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 56 10 46 10 2 إعداد خطط العمل التنفيذية 1

 62 24 38 10 2 إدارة الجودة الشاملة 2

 80 36 44 15 3 تدريب المرؤوسين 3

 29 7 22 5 1 تدريب المهارات اإلدارية 4

 58 5 53 10 2 المتوسطةتنمية مهارات اإلدارة العليا و 5

 212 63 149 38 5 نظم المعلومات وإدارة األزمات 6

 497 145 352 88 15 اإلجمـــــالي

 

 

 برامج تطبيقات الحاسب 
 

 2010-1960 الل ال تر   حافباتماموعة برامج تطبيقات الحاسب بالم (: 31)  جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية 

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 42 30 12 10 2 حل المشاكل واتخاذ القرارات 1

 50 2 48 38 2 الحاسب واتخاذ القرارات 2

 58 15 43 12 1 استخدام الحاسب وتطبيقاته 3

 150 47 103 60 5 اإلجمـــــالي
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 2010-1960ثالثا :البرامج التعاقدية  الل ال تر  
أو عربية أو  هى البرامج التي تن ذ بناء  على طلب الاهات سواء جهات محلية البرامج التعاقدية

مال جملة هذه  %57بلغأ البرامج التعاقدية المن ذ  مع الاهات المحلية حوالي  دولية، حيث
للاهات  %18البرامج تليها الاهات العربية ثم الدولية والتي تكاد تتقار  نلب مرات انعقادهم 

 .للاهات الدولية %17العربية، 
 2010-1960 الل ال تر   إجمالي البرامج التعاقدية (: 32) جدول رقم

 ــــــــــــانالبي م
 إجمالي 

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية 

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 225 97 128 160 23 البرامج المتخصصة 1

 1564 466 1098 1202 86 البرامج التعاقدية مع الجهات المحلية 2

 462 109 353 936 33 البرامج التعاقدية مع الجهات العربية 3

 476 124 352 622 26 البرامج التعاقدية مع الجهات الدولية 4

 2727 796 1931 2920 168 اإلجمـــــالي
 

 2010-1960 الل ال تر   للبرامج التعاقدية اإلنعقاد عدد مرات (: 12) شكس رقم

 
 

 2010-1960تر   الل ال  عدد المشاركيال بالبرامج التعاقدية (: 13) شكس رقم       

 
 



 2018-1960  (لدورات التدريبية)اأعمال مركز التدريب والتعليم 
 

26 
 

 2010-1960 الل ال تر   مع الاهات المختل ة البرامج التعاقدية نلب مرات انعقاد (: 14) شكس رقم

 
 

مع الاهات المحلية والعربية والدولية، المن ذ   التعاقديةوفيما يلي عرض ت صيلي لكافة البرامج 
اركيال وإجمالي أيام التدريب مورحا  عدد مرات اإلنعقاد والمش 2010-1960وذلك  الل ال تر  

 بكس برنامج على حد . 
 البراماااااج المتخصصاااااااة 

 2010-1960 الل ال تر   البراماااااج المتخصصاااااااة (: 33جدول رقم )                       
 البيــــــــــــان م

 إجمالي
 اإلنعقاد مرات

 إجمالي
 األيام الدراسية 

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 6 1 5 5 1 التخطيط االستراتيجي 1

 49 32 17 15 3 إعداد خطط العمل التنفيذية 2

 9 كككككك 9 10 1 تنمية مهارات التفاوض 3

 7 6 1 10 1 دراسة الجدوى وتقييم المشروعات 4

 16 7 9 10 2 تخطيط االحتياجات من الموارد البشرية 5

 10 6 4 5 1 بشريةتخطيط وتنمية الموارد ال 6

 6 3 3 10 1 الموازنات التقديرية 7

 8 2 6 10 1 التحليل المالي وتحليل التكاليف في المنشآت 8

 15 2 13 10 1 تنمية المهارات المحاسبية واإلدارية 9

 15 3 12 10 2 إدارة الجودة الشاملة 10

 16 7 9 10 1 تقييم األثر البيئي للمشروعات 11

12 
يئية المتكاملة للمناطق السياحية اإلدارة الب

 واالستراتيجية
1 10 6 3 9 

 13 5 8 5 1 14000اإلدارة البيئة الرشيدة واأليزو  13

 7 3 4 5 1 تدريب المرؤوسين  14

 7 3 4 5 1 االتصاالت الفعالة وبناء فرق العمل الجماعي 15

 6 4 2 10 1 نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار 16

 11 5 6 5 1 ليل وتفسير المعلوماتإدارة وتح 17

 6 3 3 10 1 بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار 18

 9 2 7 5 1 صياغة العقود 19

 225 97 128 160 23 اإلجمـــــالي
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  البرامج التعاقدية مع الاهات المحلية 
 

 2010-1960 الل ال تر   البرامج التعاقدية مع الاهات المحلية : (34) جدول رقم

 يــــــــــــانالب م
 مرات إجمالي

 اإلنعقاد
إجمالي األيام 

 الدراسية

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 17 3 14 6 1 النظام االقتصادي الجديد وحرية السوق )وزارة اإلنتاج الحربي( 1

2 
 إعادة الهيكلة المالية للشركات وأساليب التمويل 

 )اإلنتاج الحربي(
1 6 18 3 21 

 31 3 28 11 2 إعداد واستخدام الموازنات المالية )اإلنتاج الحربي( 3

 19 1 18 15 1 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات )اإلنتاج الحربي( 4

 17 2 15 6 1 إعداد واستخدام الموازنات التخطيطية )اإلنتاج الحربي( 5

6 
 المحاسبة عن األداء في مواجهة التحديات المعاصرة 

 الحربي( )اإلنتاج
1 6 15 1 16 

7 
 الموازنة كأداة للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات 

 )اإلنتاج الحربي(
2 11 32 7 39 

 36 3 33 10 2 تخطيط واحتياجات الموارد البشرية )اإلنتاج الحربي( 8

 21 3 18 10 1 تخطيط واستخدام التكاليف )اإلنتاج الحربي( 9

 44 3 41 12 2 نتاج الحربي(التحليل المالي للمديرين )اإل 10

 250 106 144 56 12 مهارات اإلتصال والعمل الجماعي )هيئة االستعالمات( 11

 168 78 90 38 8 التخطيط للحمالت اإلعالمية )هيئة االستعالمات( 12

 145 9 136 31 11 برامج مهارات متنوعة )مصر للطيران( 13

 78 32 46 54 3 )وزارة الكهرباء( تقييم مشروعات الطاقة والقوى الكهربية 14

 34 5 29 6 1 تخطيط وضبط تنفيذ شبكات األعمال )كهربة الريف( 15

 31 10 21 30 2 التخطيط وإعداد الخطة للتعليم )وزارة التربية والتعليم( 16

 95 31 64 66 6 التخطيط التربوي )وزارة التربية والتعليم( 17

 37 5 32 60 2 ية(تقييم المشروعات )وزارة المال 18

 10 2 8 10 1 التنمية المستدامة والتعليم )هيئة األبنية التعليمية( 19

 13 7 6 10 1 تحليل النظم اإلدارية )المجلس القومي للرياضة( 20

 55 10 45 5 1 إعداد الخطط ودراسة المشروعات )محافظة البحر األحمر( 21

 12 2 10 12 1 ستثمار(دراسة الجدوى وتقييم المشروعات )بنك اال 22

23 
طرق تحليل المشاكل المالية والنقدية في االقتصاد المصري 

 )البنك المركزي(
1 28 26 3 29 

 15 9 6 15 1 الخطة والموازنة واالتفاقيات والسياسات )مجلس الشعب( 24

 25 21 4 18 1 التخطيط والتنمية )وزارة التخطيط( 25

 24 13 11 10 1 ليميالتنمية البشرية من منظور إق 26

 12 4 8 5 1 14000اإلدارة البيئية المتكاملة واأليزو  27

28 
اإلدارة البيئية والتفتيش الصناعي )المكتب االستشاري للتنمية 

 المتكاملة(
1 120 10 5 15 

29 
التخطيط بالمشاركة "أبو المضامير" )المكتب االستشاري 

 للتنمية المتكاملة( 
1 240 10 5 15 

 15 5 10 50 1 دارة المخلفات الصلبة )المكتب االستشاري للتنمية المتكاملة(إ 30

31 
الطرق الفنية للتنبؤ وتحليل البيانات التعليمية )وزارة التربية 

 والتعليم(
14 240 140 70 210 

32 
 جدوى تقييم ومتابعة المشروعات )وزارة المالية 

 15 5 10 5 1 + البنك اإلسالمي(

 1564 466 1098 1202 86 ياإلجمـــــال
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  البرامج التعاقدية مع الاهات العربية 
 2010-1960 الل ال تر   البرامج المشتركة مع جهات عربية (: 35) جدول رقم

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي 

 الدراسية األيام

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 4 2 2 10 1 االستثمار في األسواق المالية )السعودية( 1

 2 كككككك 2 17 1 إستراتيجية التنمية اإلقليمية )السعودية( 2

 7 كككككك 7 11 1 التخطيط العمراني  )السعودية( 3

 15 كككككك 15 38 1 مفاهيم وأساليب التخطيط )السودان( 4

 46 7 39 63 3 التخطيط اإلقليمي والمحلي )السودان( 5

 15 4 11 21 1 التخطيط اإلقليمي من أجل التنمية )السودان( 6

 15 5 10 36 1 أسس التنمية والتخطيط والمتابعة )السودان( 7

 1 1 كككككك 29 1 المتابعة والتقييم لمشروعات التنمية الريفية )السودان( 8

 50 4 46 10 2 الرقابة في اإلدارة المحلية )السودان(نظم التشريع و 9

10 
التجربة المصرية في التخطيط والمناطق الصناعية 

 )السودان(
1 5 4 4 8 

 29 2 27 10 2 التخطيط اإلقليمي واإلدارة المحلية )السودان( 11

 16 2 14 12 1 التخطيط والتنمية )الكويت( 12

 1 1 كككككك 12 1 (تحليل التجارة الخارجية )اليمن 13

 1 كككككك 1 30 1 تخطيط القوى البشرية )قطر( 14

 5 كككككك 5 10 1 التخطيط اإلقليمي واإلدارة المحلية )األردن( 15

 5 كككككك 5 18 1 النمذجة االقتصادية )ليبيا( 16

17 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص )المعهد 

 اإلسالمي(
2 10 27 14 41 

18 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة )البنك التمويل 

 اإلسالمي(
1 5 24 15 39 

 25 11 14 5 1 التنمية الزراعية والريفية )البنك اإلسالمي( 19

 22 7 15 5 1 التنمية الزراعية واألمن الغذائي )البنك اإلسالمي( 20

21 
البنك  –تقييم المشروعات الصغيرة )الكومنولث 

 اإلسالمي(
 15 ككككككك 15 10 1

22 
تقييم ومتابعة المشروعات للعاملين ببنوك ومؤسسات 
التنمية الوطنية للدول األعضاء بالبك اإلسالمى ) البنك 

 اإلسالمى ( 
1 12 10 5 15 

23 
برنامج تدريبى فى مجال االستثمار بسوق األسواق 

 الماليــة ) الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل السعودية ( 
1 12 10 5 15 

24 
رة مشتركة فى مجال التخطيط ودراسة المشروعات دو

 والتعاون الفنى ) اليمن ( 
1 50 10 - 10 

25 
تحليل المدخالت والمخرجات فى االقتصاد الدولى 

 الفلسطينى )سفارة فلسطين( 
1 240 10 5 15 

26 
دورة العاملين بسوريا ) هيئة تخطيط الدولة بجمهورية 

 سوريا( 
1 240 10 5 15 

27 
وتنفيذ وإدارة المشروعات الصغيرة ) الصندوق تخطيط 

 العربى للمعرفة الفنية للدول األفريقية ( 
1 10 10 5 15 

28 
 التخطيط اإلقليمى واإلدارة المحلية 

 ) مؤسسة ظالل (
1 5 10 5 15 

 462 109 353 936 33 اإلجمـــــالي
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  البرامج التعاقدية مع الاهات الدولية 
 2010-1960 الل ال تر   المشتركة مع جهات دولية البرامج (: 36)جدول رقم 

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 اإلنعقاد مرات
 إجمالي

 األيام الدراسية 

 إجمـــالي عـــدد المشــــاركين

 إجمالي إناث ذكور

 9 3 6 26 1 التنمية الريفية مع األمم المتحدة 1

2 
تخطيط مشروعات خدمة الطفولة والشباب مع 

 يونيسيفال
1 17 21 1 22 

3 
الطرق الحديثة لتحليل البحث والنتاج التكنولوجي 

 مع اليونسكو
1 10 15 6 21 

 26 3 23 18 1 تقييم المشروعات الزراعية مع الفاو 4

 75 11 64 90 2 تقييم المشروعات الزراعية مع البنك الدولي 5

6 
تقييم المشروعات الصناعية مع معهد التنمية 

 ة التابع للبنك الدولياالقتصادي
2 71 37 19 56 

 29 9 20 30 2 تحليل السياسات الزراعية مع البنك الدولي 7

 16 4 12 10 1 السكان والتخطيط الزراعي مع الفاو 8

 17 1 16 18 1 سياسات األسعار والتسويق في الزراعة مع الفاو 9

 16 7 9 26 1 التنمية الريفية مع الفاو 10

 23 7 16 10 1 اسات الزراعية مع الفاو وااليسكواتحليل السي 11

12 
الشبكة اإلقليمية لتحليل السياسات الزراعية مع 

 الفاو
1 2 10 3 13 

 15 5 10 26 1 تحليل وإدارة المشروع ) يوتيدو ( 13

 15 5 10 4 1 طرق وأساليب تخطيط المشروعات ) اليونسكو ( 14

15 
الحاسبات  تحليل المشروعات الزراعية باستخدام

 الصغيرة )اسكوا(
1 15 10 5 15 

16 
تحليل وإدارة دورة المشروعات ) منظمة التنمية 

 الصناعية وصندوق األوبك للتنمية الدولية(
1 32 10 5 15 

17 
برنامج تدريبى لمحافظتى النيا وأسيوط عن حماية 

 الطفولة ) منظمة حماية الطفولة (
1 240 10 5 15 

18 
ن للدورة التدريبية طويلة تدريب غير المصريي

 اآلجل عن التخطيط والتنمية  ) جهات خارجية (
1 80 10 5 15 

19 
تدريب العاملين بوزارة التخطيط العراقية )الصندوق 

 اإلنمائى لألمم المتحدة(
1 10 10 5 15 

 3 - 3 5 1 تقارير التنمية البشرية للمتدربين عراقيين 20

21 
ستخدام الحاسبات تقييم المشروعات الزراعية با

 "ميكروكمبيوتر" )الفاو(
1 24 10 5 15 

 15 5 10 18 1 تحليل السياسات الزراعية ) الفاو( 22

23 
 المشروعات الزراعية بشرق وشمال أفريقيا 

 ) الفاو ( 
1 240 10 5 15 

 476 124 352 622 26 اإلجمالي
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 2010-1960 برامج الحاسب اةلي  الل ال تر  رابعا :
برامج ، ويالحظ أن (37) كما هو مور  بالادول ماموعات رئيلية 7تكون برامج الحاسب مال ت

يليها أساليب  ،البرامج المن ذ مال جملة  %52بلغأ  تن يذ على نلبةأ سالأ إدار  المكاتب
والتى برامج الشبكات وتصميم الموقع ل ةأدنى نلببينما بلغأ  ،%20 بنلبةتخطيط المشروعات 

 ور  الادول نلب وعدد مرات تن يذ البرامج وعدد المشاركيال في كس برنامج.وي . %3 بلغأ
 

 2010-1960المن ذ   الل ال تر   براماااااااج الحاااااساااااااب (: 37)جدول رقم 
 البيــــــــــــان م

 إجمالي
 مرات اإلنعقاد

 إجمالي
 عدد المشاركين

 نسبة 
 مرات اإلنعقاد

 نسبة 
 عدد المشاركين

 ICDL 540 7668 52% 44%إدارة المكاتب   برامج 1

 %14 %10 2527 90 تطبيقات عملية للحاسب 2

 %14 %20 2512 208 أساليب تخطيط المشروعات 3

 %10 %5 1658 54 إحصاء ورياضة وبحوث عمليات 4

 %12 %6 2131 68 لغات الحاسب 5

 %2 %3 375 34 الشبكات وتصميم  الموقع 6

 %4 %4 475 38 صيانة الحاسب 7

 %100 %100 17346 1032 اإلجمـــــالي

                  
 2010-1960 الل ال تر   براماااااااج الحاااااساااااااب تن يذعدد مرات  (: 15) شكس رقم
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 2010-1960 الل ال تر   ااببراماااااااج الحاااااساااااعدد المشاركيال ب (: 16) شكس رقم

 
 

وعدد  ،2010-1960 الل ال تر  المن ذ   الحاسب اةليبرامج وفيما يلي عرض ت صيلي لكافة 
 مرات إنعقادها والمشاركيال بكس برنامج على حد . 

 
  إدار  المكاتب الحديثة وبرامجICDL 
 

 2010-1960 الل ال تر   ICDLبرامج إدار  المكاتب الحديثة و (: 38)جدول رقم 

 البيــــــــــــان م
 إجمالي

 االنعقاد مرات 
 إجمالي 

 الدراسية األيام

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

1 
برنامج إدارة المكاتب الحديثة والذي أصبح 

برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب 
 وبرامجه الفرعية

12 
6 

134 
206 

116 
34 

93 
28 

209 
62 

126 340 150 121 271 

 3944 1594 2350 918 180 مقدمة ويندوز 2

 DOS 7 46 71 70 141مقدمة و  3

4 Word 64 415 506 533 1039 

5 Excel 74 488 728 480 1208 

6 Access 24 220 179 109 288 

7 Internet 54 353 309 340 649 

8 Power Point 11 66 76 52 128 

 7668 3299 4369 2846 540 اإلجمـــــالي
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  تطبيقاااات عملياااة للحاساااببرامج  
 2010-1960 الل ال تر   تطبيقاااات عملياااة للحاساااب (: 39)جدول رقم 

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 نعقادإلا مرات
 إجمالي

 الدراسية األيام 

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 117 32 85 110 7 يةتحليل المشروعات الزراع 1

 2 ككككككك 2 12 1 التنمية اإلقليمية 2

 343 43 300 452 7 اإلدارة والتخطيط على مستوى الوحدة 3

 41 16 25 25 2 حل المشاكل واتخاذ القرار 4

 62 7 55 141 3 التخطيط واتخاذ القرار 5

 22 1 21 48 1 النماذج التخطيطية 6

 64 7 57 48 1 نماذج التخزين 7

 117 2 115 120 4 نماذج التخزين واإلنتاج 8

 172 18 154 157 5 تطبيقات في بحوث العمليات 9

 591 86 505 604 19 اآلالت الحاسبة واستخداماته وتطبيقاته 10

 22 10 12 5 1 الحاسب واستخدامات العلميين 11

 211 8 203 54 8 الحاسب واستخداماته في البترول 12

 189 66 123 66 11 ات تربويةالحاسب وتطبيق 13

 29 4 25 104 2 الحاسب وتطبيقات ديموجرافية 14

 297 30 267 100 6 الحاسب وتطبيقات تخطيطية 15

 104 15 89 175 4 ماكينات معالجة البيانات 16

 15 1 14 46 1 تحليل ونقل المعلومات 17

 32 1 31 72 1 إدارة فنيات الحاسب 18

 30 ك 30 24 1 ترونية لإلدارة العليامقدمة النظم اإللك 19

 67 33 34 76 5 حزم البرامج 20

 2527 380 2147 2439 90 اإلجمـــــالي

 
 برامج أساليب تخطيط المشروعات وبرامج المهندسيال 

 2010-1960 الل ال تر   مج المهندسيالأساليب تخطيط المشروعات وبرا (: 40)جدول رقم 

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 االنعقاد مرات
 إجمالي 

 الدراسية األيام

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

1 Pert 8 219 342 37 379 

2 Oracle 100 1447 873 262 1135 

3 Expedition 2 12 5 2 7 

4 GIS 2 30 7 8 15 

5 AutoCAD 20 269 191 49 240 

6 SAP 6 42 29 7 36 

7 Director 1 6 8 2 10 

8 Primavera 42 406 348 70 418 

9 MS Project 6 43 54 18 72 

10 Unix 21 129 157 43 200 

 2512 498 2014 2603 208 اإلجمـــــالي
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 إحصاء وريارة وبحون عمليات 
 

 2010-1960 الل ال تر   إحصاء وريارة وبحون عمليات (: 41)جدول رقم 

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 االنعقاد مرات
 إجمالي 

 الدراسية األيام

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 145 19 126 132 4 الطرق اإلحصائية 1

2 SPSS 19 168 141 93 234 

 34 6 28 24 1 نظرية االحتماالت  3

امج الرياضية 4  71 11 60 78 2 البر

 32 4 28 24 1 المعادالت التفاضلية 5

 44 5 39 72 1 مبادئ الرياضيات 6

 19 3 16 48 1 نظريات الجبر والتقريب 7

 206 26 180 290 5 التحليل العددي 8

 76 1 75 102 2 تحليل المدخالت والمخرجات 9

مجة الخطية 10  727 51 676 472 13 المصفوفات والبر

11 
تخطيط العمليات بمراكز الحاسب 

ونية  اإللكبر
3 42 58 2 60 

12 GAMS 2 21 5 5 10 

 1658 226 1432 1473 54 اإلجمـــــــــــالي

 

 برامج لغاااات الحاااسااااب 
 

 2010-1960 الل ال تر   لغاااات الحاااسااااببرامج  (: 42)جدول رقم 

 البيــــــــــــان م
 إجمالي 

 مرات االنعقاد
 إجمالي 

 األيام الدراسية

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

1 Visual Basic 18 162 141 38 179 

2 Basic 2 44 26 13 39 

 17 5 12 38 1 الكوبول 3

 118 6 112 42 2 الجول 4

5 C++ 2 30 29 12 41 

 35 ك 35 48 1 اللغة الرمزية 6

7 Novell 2 12 5 19 24 

8 Fortorn 20 563 1026 98 1124 

9 HTML 4 22 35 17 52 

 9 2 7 12 1 الذكاء الصناعي  10

 101 54 47 46 8 تحليل وتصميم النظم 11

ي الحاسب ولغاته 12
 
 392 51 341 569 7 دورات متقدمة ف

 2131 315 1816 1588 68 اإلجمـــــــــــالي
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  جرافيك –تصميم موقع  –برامج شبكات 
 

 2010-1960   الل ال تر  جرافيك -تصميم موقع  –شبكات برامج  : (43)جدول رقم 
 البيــــــــــــان م

 إجمالي
 مرات االنعقاد 

 إجمالي
 األيام الدراسية 

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

1 Network 15 129 109 60 169 

2 Web design 5 75 25 15 40 

3 Adobe Photoshop 12 82 71 64 135 

4 Multimedia 1 6 13 9 22 

5 3 Studio Max  1 6 8 1 9 

 375 149 226 298 34 اإلجمـــــــــــالي

 

 صيااااااااانة الحاااساااااااب 
 

 2010-1960 الل ال تر   صيااااااااانة الحاااساااااااب : (44)جدول رقم 
 البيــــــــــــان

 إجمالي 
 مرات اإلنعقاد

 إجمالي 
 األيام الدراسية

 إجمالي عدد المشاركين

 إجمالي إناث ذكور

 475 77 398 369 38 صيككككككككانة الحككاسكككككككب

 475 77 398 369 38 اإلجمـــــالي
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 2018-2011 الل ال تر   عدد مرات إنعقاد البرامج التدريبية (: 17) شكس رقم

 
 

 2018-2011 الل ال تر   عدد المتدربيال بالبرامج التدريبية (: 18) شكس رقم

 
 

 

 2018 –2010التدريبية  الل ال تر   البرامج: الثالثالقلم 



 2018-1960  (لدورات التدريبية)اأعمال مركز التدريب والتعليم 
 

36 
 

 2018-2010برامج التدريب اإلداري المن ذ   الل ال تر  أوخ : 

  2010-1960بمقر المعهد  الل ال تر  برامج التدريب اإلداري  (1)
 2010/2011 المعهد عامبرامج التدريب اإلداري بمقر  (: 45) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ ــــجاســــم البرنامـ م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

1 
ي  اتيجر

التخطيط اإلسبر
 )المفهوم والمنطق(

13-17/3/2011 5 20 21 
مجموعة من الوزارات 
 والهيئات الحبومية

 18 40 10 24/3/2011-13 التفاوض الدولي  2
مجموعة من الوزارات 

 بوميةوالهيئات الح

3 
المركزية خطط المحافظات 

 ومتابعة تنفيذها
20-24/3/2011 5 20 13 

مجموعة من الوزارات 
 والهيئات الحبومية

4 
حل المشاكل ودعم اتخاذ 
 القرار باستخدام الحاسب

3-14/4/2011 10 40 15 
مجموعة من الوزارات 
 والهيئات الحبومية

5 
دراسات الجدوى وتقسيم 

وعات  المشر
3-14/4/2011 10 40 25 

مجموعة من الوزارات 
 والهيئات الحبومية

6 
 النوع االجتماعي 

 تضمي  
ي التنمية

 
 ف

8-12/5/2011 5 20 9 
مجموعة من الوزارات 
 والهيئات الحبومية

7 
ي 
 
التحليل اإلحصان

 SPSSباستخدام 
8-19/5/2011 10 40 15 

مجموعة من الوزارات 
 والهيئات الحبومية

8 
ات السكانية كأ داة المؤشر
ي 
 
 للتخطيط السكان

15-19/5/2011 5 20 19 
مجموعة من الوزارات 
 والهيئات الحبومية

9 
ي 
 
دور المجالس الشعيية ف
إعداد خطط المحافظات 
 
ً
 ومتابعة تنفيذها المركزيا

22-26/5/2011 5 20 15 
مجموعة من الوزارات 
 والهيئات الحبومية

 13 20 5 9/6/2011-5 اإلدارة الييئية المتكاملة 10
مجموعة من الوزارات 
 والهيئات الحبومية

 20 20 5 9/6/2011-5 التنمية بالمشاركة 11
مجموعة من الوزارات 
 والهيئات الحبومية

12 
اإلعالم واالتصال والتنمية 

ية  البشر

21-
25/11/2010 

5 20 11 
مجموعة من الوزارات 
 والهيئات الحبومية

13 
تنمية المهارات اإلدارية 

ية الوسىط للقيادات اإلدار 
)  )تدريب المرؤوسي  

12-16/6/2011 5 20 24 
مجموعة من الوزارات 
 والهيئات الحبومية

14 
 التفاوض الدولي 
 )برنامج متقدم(

13-16/6/2011 5 20 8 
مجموعة من الوزارات 
 والهيئات الحبومية

15 
ي 
 
التحليل اإلحصان

 SPSSباستخدام 
12-16/6/2011 5 20 10 

مجموعة من الوزارات 
 يئات الحبوميةواله

16 
اإلعالم واالتصال وقيادة 
 العمل التنموي

3-7/4/2011 5 20 20 
مجموعة من الوزارات 
 والهيئات الحبومية

  256 400 100 اإلجمككككككككككككككككالي 
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 2014/2015 بمقر المعهد عامبرامج التدريب اإلداري (: 46)جدول رقم 

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

1 
الحسابات القومية 
ي التحليل

 
 واستخداماتها ف

 العاملي   بوزارة التخطيط 6 40 10 17-28/5/2015

2 
اإلطار العام إلعداد خطة 
التنمية والموازنة العامة 

 ولةللد
24– 28/5/2015 5 20 25 

العاملي   بمحافظات 
الجمهورية المختلفة )عدد 

 (27محافظة من إجمالي  23

3 
وعات  تحليل وتقييم المشر

 الزراعية
24/5– 4/6/2015 10 40 21 

العاملي   بالمركز المرصي 
 الدولي للزراعة

ية 4  20 20 5 4/6/2015 – 31/5 تنمية وإدارة الموارد البشر
ان العاملي   ب قطاع الطب 

كة المرصية  ي )الشر
 
المدن

 للمطارات(

5 
اإلطار العام إلعداد خطة 
التنمية والموازنة العامة 

 للدولة
7– 11/6/2015 5 20 19 

العاملي   بمحافظات القاهرة 
ى + وزارة المالية +  الكبر
وزارة االستثمار + الهيئة 
يد  القومية للبر

6 
اإلتصاالت الفعالة وفرق 
 العمل الجماعي 

7– 11/6/2015 5 20 22 
 العاملي   

ي 
 
ان المدن  بوزارة الطب 

  113 160 40 اإلجمككككككككككككككككالي 
باإلراافة إلاى التاديادات وتطااااوير مبناى المعهااااااد والاذي  2013/2014 – 2011/2012توقف التمويس الخاص ببارامج التادريب اإلداري  االل ال تار  *

 أستمر أكثر مال سنتيال.
 

 2015/2016 التدريب اإلداري بمقر المعهد عامبرامج  (: 47) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

1 
ي 
 
التحليل اإلحصان
 SPSSباستخدام برنامج 

6-17/3/2016 10 40 9 
وزارة التخطيط / جهاز اإلحصاء/ 

 الزراعة / تجارة عي   شمسوزارة 

2 
اإلطار العام إلعداد خطة 
التنمية والموازنة العامة 

 للدولة
13-17/3/2016 5 20 17 

مجلس النواب/ وزارة المالية/ وزارة 
التخطيط/ قصور الثقافة/ 

ة/  محافظة القاهرة/ محافظة الجب  
 وزارة السياحة

ي  3 اتيجر
 16 20 5 7/4/2016-3 التخطيط اإلسبر

حصاء/ وزارة التخطيط / جهاز اإل 
ة  محافظة القاهرة / محافظة الجب  

 محافظة القليوبية / 

ة 4 وعات الصغب   15 20 5 14/4/2016-10 إدارة المشر
وزارة التجارة/ التنمية المحلية/ 
ة  وزارة التخطيط/ محافظة الجب  

5 
إدارة وتنمية الموارد 

ية  البشر
17-21/4/2016 5 20 18 

 وزارات القوى العاملة / 
التخطيط / السياحة / الصحة / 
بية والتعليم/ االستثمار  المالية/ البر

6 
ي 
 
ي ف
إدماج البعد الييئ 
 خطط التنمية

8-12/5/2016 5 20 14 
محافظة القليوبية / محافظة 
القاهرة/ وزارة التخطيط/ الييئة/ 

 التنمية المحلية

 23 20 5 19/5/2016-15 برنامج عمل الحبومة 7
ة/ مجلس / محافظة القليوبية الجب  

النواب/ وزارة المالية/ االتصاالت/ 
 التضامن/ القوى العاملة

 13 20 5 26/5/2016-22 موازنات األداء 8

وزارة المالية/ التخطيط / الصحة / 
التعليم / النقل / اإلسكان/ 

االستثمار/ الجهاز المركزي للتنظيم 
 واإلدارة

9 
ات الفساد عىل  قياس مؤشر
 مستوى المحافظات

29/5-2/6/2016 5 20 12 
الجهاز المركزي للتعيئة العامة 
واإلحصاء/ مجلس النواب / الطب 

عي 
 الشر

  137 200 50 اإلجمككككككككككككككككالي 
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 2018-2010برامج التدريب اإلداري بالمحافبات  الل ال تر   (2)
 2010/2011لمحافبات عام ابرامج التدريب اإلداري بمقر  : (48) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

 23 20 5 24/2/2011-20 نظم المعلومات اإلدارية 1
 كوادر 

ة  محافظة البحب 

 25 20 5 3/3/2011 -27/2 تدريب المرؤوسي    2
 كوادر 

 مطروح مرىس محافظة

ي  3 اتيجر
 23 20 5 10/3/2011-6 التخطيط اإلسبر

 كوادر 
ي سويف

 محافظة بئ 

4 
 تخطيط

ية   وتنمية الموارد البشر
10-14/4/2011 5 20 26 

 كوادر 
 محافظة الفيوم

5 
المركزية خطط 
المحافظات ومتابعة 
 
ً
 تنفيذها المركزيا

8-12/5/2011 5 20 22 
 كوادر 

 محافظة كفر الشيخ

  119 100 25 ككككككككككالي اإلجمكككككك
 

 

 

 2015/2016 المحافبات عامبرامج التدريب اإلداري بمقر  : (49) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

قيةالعاملي    22 20 5 7/4/2015-3 ية بالمشاركةالتنم 1  بمحافظة الشر

  22 20 5 اإلجمككككككككككككككككالي 

 
 2018-2010 الل ال تر   (TOTتدريب المدربيال )برامج ثانيا : 

 

  2018 - 2011  الل ال تر  (TOT) برامج تدريب المدربيال : (50) جدول رقم

 ـــــخالتاريـــــــ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

1 
ات الفقر  مقاييس ومؤشر
والطرق المختلفة الستهداف 

 الفقراء
أعضاء الهيئة العلمية  35 48 12 10-22/9/2011

 بالمعهد
 أعضاء الهيئة المعاونة

2 
E-Views 7 

 )تدريب المدربي   (
2-12/9/2012 9 36 12 

 Version 5ب مدربي   عىل تدري 3
18/11 -  
13/12/2012 

 معهد التخطيط القومي  16 80 20

4 
 برنامج

GAMS TOT )) 
23-27/8/2015 5 20 9 

أعضاء الهيئة العلمية بمعهد 
 التخطيط القومي 

 معهد التخطيط القومي  TOT 8-19/5/2016 10 40 12تدريب المدربي    5

6 
 مصفوفة تحليل السياسات
Policy Analysis Matrix 

أسابيع مرة واحدة  5
 
ً
 أسيوعيا

 معهد التخطيط القومي  10 20 5

7 
وعات  تحليل المشر
Project Analysis 

أسابيع مرة واحدة  5
 
ً
 أسيوعيا

 معهد التخطيط القومي  10 20 5

  104 264 66 اإلجمككككككككككككككككالي 
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 2018-2010 الل ال تر   الدبلومات القصير ثالثا : 
  2012/2013 الدبلومات القصير  عام : (51) جدول رقم

 م
اســــم 

 البرنامـــــج
 التاريــــــــــــخ

عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

1 
دبلوم التخطيط 
ي  اتيجر

 اإلسبر
4/11/2012 – 
12/2/2013 

 الهيئة العامة لقصور الثقافة 29 116 29

2 
دبلوم التخطيط 

ات ي اإلسبر  يجر

14/4/2013 – 
25/6/2013 

22 88 16 
ان واألسواق  كة مرص للطب  شر
الحرة + وزارة التعليم العالي + 
 مجموعة من القطاع الخاص

  45 204 51 اإلجمككككككككككككككككالي 
 

  2014/2015 الدبلومات القصير  عام : (52) جدول رقم

 م
ــم اســ

 البرنامـــــج
 التاريــــــــــــخ

عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

1 
دبلوم التخطيط 
ي  اتيجر

 اإلسبر

15/2/2015 – 
1/4/2015 

 مركز معلومات مجلس الوزراء 13 84 21

  13 84 21 اإلجمككككككككككككككككالي 
 

  2017/2018 لومات القصير  عامالدب (: 53) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

1 
دبلوم التخطيط 
ي  اتيجر

 اإلسبر

11 /3 /2018 – 
26 /42 /2018 

20 80 18 

الهيئة العامة لقصور الثقافة + 
طة  3عدد   –أفراد )ضابط شر

عضو هيئة تدريس  –ر مهندس ح
 (بجامعة المنصورة

2 
وعات  دبلوم إدار  المشر

افية   PMPاالحبر

25 /3 /2018 – 
29 /4 /2018 

 وزارة االتصاالت  15 80 16

  33 160 36 اإلجمككككككككككككككككالي 
 

 

 2018-2010 الل ال تر   البرامج المتخصصةرابعا : 
 2010/2011البرامج المتخصصة عام  : (54) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

1 
االتصاالت الفعالة وبناء وإدارة 
 فرق العمل الجماعي 

7-21/10/2010 5 20 10 
ي 
 
ان المدن  وزارة الطب 

 6 20 5 28/10/2010-24 إعداد خطط العمل التنفيذية 2

3 
م واالتصال والتنمية اإلعال 

ية  البشر
21-25/11/2010 5 20 11 

 وزارة السياحة

4 
نظم اإلدارة الييئية واأليزو 

14000 
28/11-2/12/2010 5 20 8 

  35 80 20 اإلجمككككككككككككككككالي 
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 2011/2012البرامج المتخصصة عام  (: 55) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
دد أيام ع

 التدريب
عدد 

 الساعات
 عدد

 المتدربين
 الجهات المستفيدة

 وزارة السياحة 11 20 5 13/10/2011-9 تنمية مهارات التفاوض الدولي  1

2 
حل المشاكل ودعم اتخاذ القرار 

 باستخدام الحاسب
16-20/10/2011 5 20 22 

وزارة السياحة + الهيئة 
 العامة لقصور الثقافة

 وزارة السياحة 15 20 5 27/10/2011-23 إدارة األزمات 3

 وزارة السياحة 16 20 5 17/11/2011-13 التخطيط السياحي  4

5 
ي باستخدام 

 
التحليل اإلحصان
SPSS 

11-15/12/2011 5 20 8 
مجلس الشورى + 
ي  وع العرنر

 المشر
 لصحة األشة

ي  6 اتيجر
 وزارة السياحة 16 20 5 15/12/2011-11 التخطيط اإلسبر

7 
واالتصال وقيادة العمل  اإلعالم

 التنموي
18-22/12/2011 5 20 10 

الهيئة العامة لقصور 
الثقافة + مديرية الشباب 
ة  والرياضة بالجب  

 16 20 5 29/12/2011-25 تدريب المرؤوسي    8
وزارة السياحة + وزارة 

 الثقافة

 وزارة السياحة 6 8 2 6/2/2012-5 إدارة الوقت 9

10 
ات الفقر  مقاييس ومؤشر
والطرق المختلفة الستهداف 

 الفقراء
4-16/2/2012 12 48 48 

مجموعة من الوزارات 
 والهيئات العامة

11 
إدارة وتنمية المهارات المالية 
 واإلدارية والمحاسبية

8/2-4/3/2012 5 20 16 
الهيئة العامة لقصور 

 الثقافة

 ياحةوزارة الس 8 20 5 15/3/2012-11 بناء وإدارة فرق العمل الجماعي  12

 9 20 5 22/3/2012-18 إعداد خطط العمل التنفيذية 13
الهيئة العامة لقصور 
الثقافة + وزارة التموين 
 والتجارة الداخلية

14 
ات الفساد عىل  قياس مؤشر
 مستوى المحافظات

1-5/4/2012 5 20 13 
مديرية الشباب والرياضة 
 + هيئة قصور الثقافة

  214 296 74 اإلجمككككككككككككككككالي 
 

 2012/2013البرامج المتخصصة عام  : (56) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

 19 20 5 18/10/2012-14 تنمية مهارات التفاوض الدولي  1
كة إلدارة األصول  شر

 وزارة السياحة العقارية +

 وزارة السياحة 9 20 5 22/11/2012-18 إدارة الجودة الشاملة 2

3 
تنمية المهارات المالية واإلدارية 

 والمحاسبية
الهيئة العامة لقصور  10 20 5 25-29/11/2012

 الثقافة
 12 12 3 25/12/2012-23 إدارة الوقت والضغوط 4

 وزارة السياحة 12 20 5 20/12/2012-16 ق السياحي التسوي 5

ي  6 اتيجر
 10 20 5 17/1/2013-13 التخطيط اإلسبر

وزارة التموين والتجارة 
 الداخلية

7 
إعداد خطط العمل التنفيذية  

 )ورشة عمل(
3-7/2/2013 5 20 13 

مجموعة من العاملي   
 بوزارة الثقافة

8 
ات الفساد عىل  قياس مؤشر

 تمستوى المحافظا
9-13/12/2012 5 20 14 

الهيئة العامة لقصور 
 الثقافة

9 
حل المشاكل ودعم اتخاذ القرار 

 باستخدام الحاسب
 وزارة الزراعة 9 20 5 25-29/11/2012

 20 20 5 30/5/2013-26 بناء وإدارة فرق العمل الجماعي  10
الهيئة العامة لقصور 

 الثقافة

ي  11 اتيجر
 المجلس القومي للسكان 22 28 7 17/6/2013-11 التخطيط اإلسبر

  150 220 55 اإلجمككككككككككككككككالي 
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 2013/2014 البرامج المتخصصة عام : (57) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 مستفيدةالجهات ال

 هيئة التنشيط السياحي  18 20 5 19/12/2013-15 التسويق السياحي  1

ي  2 اتيجر
 18 20 5 12/12/2013-8 التخطيط اإلسبر

الهيئة العامة لقصور 
 الثقافة

3 
تنمية المهارات المالية واإلدارية 

 والمحاسبية
22-26/12/2013 5 20 25 

وزارة السياحة + الهيئة 
 العامة لقصور الثقافة

4 
أساليب حل المشاكل ودعم 
 اتخاذ القرار باستخدام الحاسب

 )بحوث العمليات(

29/12/2013- 
2/1/2014 

5 20 10 
الهيئة العامة لقصور 

 الثقافة

 20 20 5 23/1/2014-19 إدارة األزمات 5
الهيئة العامة لقصور 

 الثقافة

6 
أساليب حل المشاكل ودعم 
 اتخاذ القرار باستخدام الحاسب

 عمليات()بحوث ال
2-6/2/2014 5 20 20 

 وزارة السياحة

 13 20 5 20/2/2014-16 إعداد خطط العمل التنفيذية 7
الهيئة العامة لقصور 

 الثقافة

 20 12 3 4/2/2014-2 إدارة الوقت والضغوط 8
الهيئة العامة لقصور 

 الثقافة

9 
ات الفساد  قياس مؤشر
 عىل مستوى المحافظات

9-13/2/2014 5 20 14 
ة العامة لقصور الهيئ

 الثقافة

ي  10 اتيجر
يد 21 20 5 6/3/2014-2 التخطيط اإلسبر  الهيئة القومية للبر

11 
 االبتكار والتفبب  واإلبداع
ي العمل السياحي 

 
 ف

16-20/3/2014 5 20 15 
 وزارة السياحة

 10 20 5 27/3/2014-23 مهارات التفاوض 12
الهيئة العامة لقصور 

 الثقافة

 14 20 5 17/4/2014-13 صالاإلعالم واالت 13
الهيئة العامة لقصور 

 الثقافة

اف الفعال 14  وزارة السياحة 9 20 5 17/4/2014-13 اإلشر

 وزارة السياحة 11 12 3 24/4/2014-22 إدارة الوقت والضغوط 15

  238 284 71 اإلجمككككككككككككككككالي 
 

 2018-2010 الل ال تر   البرامج التعاقديةلا :  ام
 

  2010/2011 البرامج التعاقدية عام : (58) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

1 

ورشة عمل حول منهجية البحوث 
حات بالتعاون مع  وكتابة المقبر
جمعية الثقافة الصحية منظمة 

 اليونيسيف

13-24/3/2011 10 40 24 
وزارة التضامن االجتماعي 
+ الجهاز المركزي للتعيئة 
العامة واإلحصاء + 

المجلس القومي للطفولة 
 2 واألمومة

ح  ورشة عمل حول كتابة المقبر
ومنهجية البحوث مع جمعية 
 الثقافة الصحية منظمة اليونيسيف

3-14/4/2011 10 40 29 

  53 80 20 اإلجمككككككككككككككككالي 
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  2011/2012 البرامج التعاقدية عام : (59) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

1 
تخطكككككككككككككيط اإلقلكككككككككككككي ي والتنميكككككككككككككة ال

الحضككككارية بالتعككككاون مككككع مؤسسككككة 
 ظالل )ورشة عمل(

 حبومة السودان 17 28 7 23-28/7/2011

2 
إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة 

 االقتصادية
18-20/11/2012 3 12 2 

عاملي   بدائرة التنمية 
ي   االقتصادية بأبو ظئر

  19 40 10 اإلجمككككككككككككككككالي 
 

  2014/2015 البرامج التعاقدية عام : (60) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

1 
أساسيات التخطيط للتنمية  

IDEP 
7-18/12/2014 12 48 24 

ل مجموعة من الدو 
األفريقية الناطقة باللغة 

 العربية

  24 48 12 اإلجمككككككككككككككككالي 
 

  2015/2016 عام البرامج التعاقدية : (61) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

1 
سياسات تعزيز القدرة 

ي  ةالتنافسي )المعهد العرنر
 للتخطيط بالكويت(

11-15/10/2015 5 20 18 
صندوق دعم الصادرات/ 
/ وزارة  معهد التخطيط القومي
 الصناعة / االستثمار

2 

مهارات تركيب مصفوفة 
 الحسابات االجتماعية
ي للتخطيط  )المعهد العرنر

 بالكويت(

8-12/11/2015 5 20 25 

وزارة المالية / مركز معلومات 
زراء/ معهد مجلس الو 

التخطيط / جهاز اإلحصاء / 
 وزارة التخطيط

 25 40 10 17/12/2015-6 أسياسات التخطيط للتنمية 3
ممثىلي الدول اإلفريقية 
 الناطقة بالعربية

4 

مهارات تحديد االحتياجات 
التدريبية والتخطيط 
ي  ي )المعهد العرنر

الوظيف 
 للتخطيط بالكويت(

13-17/12/2015 5 20 24 

طيط / السياحة / وزارة التخ
االستثمار / القوى العاملة / 
معهد التخطيط القومي / 
جهاز اإلحصاء/ التنظيم 

 واإلدارة

5 
دراسة الجدوى وتقييم 

وعات  المشر
27-31/12/2015 5 20 22 

وزارة السياحة /وزارة 
التخطيط / مديرية التنظيم 

ة  واإلدارة بالجب  

6 

الدعم المؤسسي 
ة  وعات الصغب  للمشر

 سطةوالمتو 
ي للتخطيط  )المعهد العرنر

 بالكويت(

17-21/1/2016 5 20 18 

بنك القاهرة /  وزارة التجارة / 
معهد التخطيط /  جهاز 
اإلحصاء/  مركز معلومات 

 مجلس الوزراء

7 
تحديد االحتياجات 
التدريبية والتخطيط 

ي 
 الوظيف 

كة المرصية للمطارات 15 20 5 31/1-4/2/2016  الشر

8 
لجدوى برنامج دراسات ا

نامج األول(  اإلعداد  )البر
6-10/3/2016 5 20 19 

وزارة الثقافة / وزارة الخارجية 
 وزارة التخطيط / 

9 
برنامج دراسات الجدوى 
) ي
 
نامج الثان  اإلعداد  )البر

13-17/3/2016 5 20 20 
وزارة الموارد المائية والري / 

 وزارة الزراعة / 
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 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

 وزارة التخطيط

10 
برنامج دراسات الجدوى 
نامج الثالث(  اإلعداد  )البر

20-24/3/2016 5 20 20 
وزارة النقل / وزارة اإلسكان / 

 وزارة التخطيط

11 
برنامج دراسات الجدوى 
نامج الرابع(  اإلعداد  )البر

27-31/3/2016 5 20 18 
وزارة التخطيط / وزارة 
 اإلسكان والمرافق

12 
برنامج دراسات الجدوى 
نامج الخامس(  اإلعداد )البر

3-7/4/2016 5 20 19 
وزارة التخطيط / وزارة النقل 

وزارة اإلسكان / وزارة الموارد  / 
 المائية والري

13 
برنامج دراسات الجدوى 
نامج السادس(  اإلعداد )البر

10-14/4/2016 5 20 18 
وزارة التخطيط / وزارة الثقافة 

 وزارة التعليم العالي  / 

14 
برنامج دراسات الجدوى 

نامج األول(التقييم     )ا  لبر
 وزارة التخطيط 17 20 5 24-28/4/2016

15 
برنامج دراسات الجدوى 
) ي
 
نامج الثان  التقييم     )البر

 وزارة التخطيط / وزارة النقل 22 20 5 8-12/5/2016

16 
برنامج دراسات الجدوى 
نامج الثالث(  التقييم    )البر

15-19/5/2016 5 20 20 

 وزارة التخطيط/ وزارة النقل / 
وزارة اإلسكان / وزارة الري / 
بية  وزارة الثقافة / وزارة البر

 والتعليم

  320 340 85 اإلجمككككككككككككككككالي 
 

 

  2016/2017 البرامج التعاقدية عام : (62) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 ربينالمتد

 الجهات المستفيدة

1 
ي تخطيط

 
 أخصان

 ومتابعة وتقييم أداء
 وزارة الشباب والرياضة 15 20 5 20-24/11/2016

2 

ي 
 
ة والمتوسطة ف وعات الصغب  المشر
مجاالت تطييقات التنمية 

المستدامة المقدم من وزارة الييئة 
نامج األول(  )البر

27/11-
1/12/2016 

5 20 17 
المنظمات غب  
 الحبومية

 بناء وإدارة فرق العمل الجماعي  3
27/11-
1/12/2016 

 بنك االستثمار القومي  13 20 5

وعات 4  18 20 5 8/12/2016-4 دراسات جدوى المشر
 –هيئة ميناء دمياط 
 –بنك االستثمار 
 أفراد –مصلحة الري 

 13 20 5 22/12/2016-18 إدارة األزمات والكوارث 5
 –بنك االستثمار القومي 

طيط القومي معهد التخ
 + أفراد

ي  6 اتيجر
 17 20 5 29/12/2016-25 التخطيط اإلسبر

وزارة السياحة + بنك 
 االستثمار القومي 

7 

ة والم وعات الصغب  ي المشر
 
توسطة ف
مجاالت تطييقات التنمية 

المستدامة المقدم من وزارة الييئة 
) ي
 
نامج الثان  )البر

25-29/12/2016 5 20 17 
المنظمات غب  
 الحبومية

8 

التنمية المستدامة : التطييق 
امات  والتكامل آليات تنفيذ االلبر 

الوطنية والدولية نحو التنمية 
نامج األول(  المستدامة )البر

8-12/1/2017 5 20 16 

وزارة  –وزارة الزراعة 
 –وزارة الييئة  –الري 

كة   -وزارة اإلسكان  الشر
ب  القابضة لمياه الشر
 والرصف الصجي 

9 
ة : التطييق التنمية المستدام

امات  والتكامل آليات تنفيذ االلبر 
الوطنية والدولية نحو التنمية 

15-19/1/2017 5 20 20 
وزارة  –وزارة الصناعة 

  –الكهرباء والطاقة 
ول  وزارة  –وزارة اليبر
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 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 ربينالمتد

 الجهات المستفيدة

) ي
 
نامج الثان  الييئة المستدامة )البر

10 

ي 
 
ة والمتوسطة ف وعات الصغب  المشر
مجاالت تطييقات التنمية 

دامة المقدم من وزارة الييئة المست
نامج الثالث(  )البر

29/1-2/2/2017 5 20 21 
المنظمات غب  
 الحبومية

11 
ي مكافحة الفقر 

 
التجربة المرصية ف

)مع التطييق عىل محافظة 
 اإلسماعيلية(

29/1-2/2/2017 5 20 16 
جمهورية السودان 

 الشقيق

وعات 12  دول حوض النيل 20 20 5 2/2/2017-29/1 دراسات الجدوى وإدارة المشر

ية 13  11 20 5 9/2/2017-5 اإلعالم واالتصال والتنمية البشر
وزارة التموين والتجارة 

وزارة  –وزارة السياحة  –
 الييئة

14 

التنمية المستدامة : التطييق 
امات  والتكامل آليات تنفيذ االلبر 

ية نحو التنمية الوطنية والدول
نامج الثالث (المستدامة   ) البر

12-16/2/2017 5 20 17 

وزارة  –وزارة الزراعة 
وزارة  –التنمية المحلية 

 –وزارة النقل  –اإلسكان 
 وزارة الييئة

15 

التنمية المستدامة : التطييق 
امات  والتكامل آليات تنفيذ االلبر 

الوطنية والدولية نحو التنمية 
نامج الرابع ( المستدامة  )البر

19-23/2/2017 5 20 19 

قومي للمرأة المجلس ال
بية والتعليمات وزار   ،البر

التضامن  ،الصحة
 ،الثقافة ،االجتماعي 
 الييئة

16 
ي 
 
ة والمتوسطة ف وعات الصغب  المشر
مجاالت وتطييقات التنمية 
نامج الرابع (  المستدامة  )البر

19-23/2/2017 5 20 20 
المنظمات غب  
 الحبومية

17 

التنمية المستدامة : التطييق 
امات آليا والتكامل ت تنفيذ االلبر 

الوطنية والدولية نحو التنمية 
نامج الخامس ( المستدامة  )البر

26/2-2/3/2017 5 20 18 

وزارة  –وزارة الصناعة 
 –وزارة الزراعة  –الييئة 

وزارة  –وزارة السياحة 
 االستثمار

18 
ي 
 
ة والمتوسطة ف وعات الصغب  المشر
مجاالت وتطييقات التنمية 

نا  مج الخامس (المستدامة  ) البر
26-30/3/2017 5 20 15 

المنظمات غب  
 الحبومية

19 
آليات ومتطلبات تطييق موازنة 

ي مرص
 
 األداء ف

 وزارة المالية 26 20 5 30/4-4/5/2017

20 
آليات ومتطلبات تطييق موازنة 

ي مرص
 
 األداء ف

 وزارة التخطيط 16 20 5 14-18/5/2017

  320 340 85 اإلجمككككككككككككككككالي 
 

  2017/2018 البرامج التعاقدية عام : (63) جدول رقم

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

1 
ات االقتصادية وآليات  المؤشر

 )المجموعة األول( التطييق
6-7/8/2017 2 8 17 

سادة مجموعة من ال
الصحفيي   + مجموعة 
من السادة العاملي   
بالمركز اإلعالمي بوزارة 

 التخطيط

2 
ات االقتصادية وآليات  المؤشر

 )المجموعة الثانية( التطييق
8-9/8/2017 2 8 17 

مجموعة من السادة 
الصحفيي   + مجموعة 
من السادة العاملي   
بالمركز اإلعالمي بوزارة 

 التخطيط

3 
داري وتطوير منظومة اإلصالح اإل 

 الخدمات الحبومية
 )المجموعة األول(

13-14/8/2017 2 8 17 

مجموعة من السادة 
الصحفيي   + مجموعة 
من السادة العاملي   
بالمركز اإلعالمي بوزارة 



 2018-1960  (لدورات التدريبية)اأعمال مركز التدريب والتعليم 
 

45 
 

 التاريــــــــــــخ اســــم البرنامـــــج م
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربين

 الجهات المستفيدة

 التخطيط

4 
منظومة اإلصالح اإلداري وتطوير 

 الخدمات الحبومية
 )المجموعة الثانية(

15-16/8/2017 2 8 17 

دة مجموعة من السا
الصحفيي   + مجموعة 
من السادة العاملي   
بالمركز اإلعالمي بوزارة 

 التخطيط

ات األداء 5  وزارة الشباب والرياضة 14 20 5 14/9/2017-10 بناء وإعداد مؤشر

وعات 6 امج وإعداد المشر  وزارة الشباب والرياضة 19 20 5 9/11/2017-5 إدارة البر

7 
إدارة الخطة الوطنية 
اتيجية  اإلسبر

8-18/1/2017 10 40 20 
مجموعة من الدول 
 األفريقية

8 
ي مجال 

 
تدريب المدربي   ف

ة والمتوسطة وعات الصغب   المشر

28/1-
22/2/2018 

5 20 25 

 –معهد التخطيط القومي 
 –اتحاد الصناعات 
وزارة  –محافظة القاهرة 
الغرف  –التضامن 
وزارة  –التجارية 
جهاز تنمية  –التخطيط 
وعات  يمية أكاد –المشر
جمعية  –البحث العل ي 
 مبادرة

9 
ي تخطيط

 
 أخصان

 ومتابعة وتقييم أداء
4-8/3/2018 5 20 15 

الجهاز المركزي للتنظيم 
 واإلدارة

 14 20 5 5/4/2018-1 إدارة األزمات والكوارث 10
  –وزارة السياحة 
 مصلحة الري

  175 172 43 اإلجمككككككككككككككككالي 

 
 2018-2010 الل ال تر   ICDLوالر صة الدولية  ةليبرامج الحاسب اسادسا : 

  2012/2013 عام اةلي برامج الحاسب (: 64)جدول رقم 
نامكككككج م  التاريككككككككككككخ اسككككم البر

عدد أيام 
 التدريب

 عدد
 الساعات 

 عدد
 المتدربي   

 الجهات المستفيدة

1 Excel 
9/12/2012 – 
16/12/2012 

 لمرأةالمجلس القومي ل 8 20 5

2 Word 
10/3/2013 – 
14/3/2013 

5 20 10 
وزارة الشئون االجتماعية + معهد 

 التخطيط القومي 

3 Excel 
10/3/2013 – 
14/3/2013 

 وزارة التأمينات والشئون االجتماعية 11 20 5

 صيانة الحاسب 4
17/3/2013 – 
21/3/2013 

 وزارة التأمينات والشئون االجتماعية 11 20 5

 حاسبصيانة ال 5
24/3/2013 – 
28/3/2013 

 وزارة التأمينات والشئون االجتماعية 9 20 5

6 Internet 
17/3/2013 – 
21/3/2013 

5 20 13 
وزارة التأمينات والشئون االجتماعية 
 + وزارة التضامن االجتماعي 

 صيانة 7
12/5/2013 – 
16/5/2013 

 مصلحة الميكانيكا والكهرباء 15 20 5

  77 140 35 ككككالي اإلجمكككككككككككك
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 2013/2014برامج الحاسب عام  (: 65) جدول رقم

نامكككككج م  التاريككككككككككككخ اسككككم البر
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربي   

 الجهات المستفيدة

1 
وعات  إدارة المشر

افية   PMPاالحبر
16/3/2014 -
15/4/2014 

15 60 22 
يد + هيئة الطاقة  الهيئة القومية للبر
الجديدة والمتجددة + جامعة عي   

 شمس وآخرون

  22 60 15 اإلجمككككككككككككككككالي 
 
 

 2014/2015برامج الحاسب عام  (: 66) جدول رقم

نامكككككج م  التاريككككككككككككخ اسككككم البر
عدد أيام 
 ريبالتد

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربي   

 الجهات المستفيدة

1 
تخطيط ومتابعة تنفيذ 

وعات  باستخدام المشر
Primavera 

14/9/2014 -
25/9/2014 

10 40 24 
كة المرصية  الشر
لنقل الكهرباء 
 وآخرون

2 
افية  وعات االحبر إدارة المشر

PMP 
19/10/2014 
30/10/2014 

10 40 25 
كة المرصية  الشر
 اءلنقل الكهرب

  49 80 20 اإلجمككككككككككككككككالي 
 

 2015/2016برامج الحاسب عام  (: 67) جدول رقم

 عدد أيام التدريب التاريككككخ برامكككج الحاسككككب م
 عدد
 الساعات

 عدد
 المتدربي   

الجهات 
 المستفيدة

1 MS – Word 7-11/2/2016 5 20 5 رة الماليةوزا 

2 MS – Excel 14-18/2/2016 5 20 6 وزارة المالية 

  11 40 10 اإلجمكككككككككككككككككككككككككككككالي 
 

 2016/2017عام  برامج الحاسب (: 68) جدول رقم

 ) برامج تدريب لللاد  العامليال بالمعهد (
نامج م  تاريككككخ التنفيذ موضوع البر

عدد أيام 
 التدريب

 عدد
 الساعات

 عدد
 المتدربي   

 الجهات المستفيدة

1 Word 4-8/12/2016 5 20 5 
 سبرتارية المراكز العلمية

2 Word 4-8/12/2016 5 20 6 

3 
 مقدمة

ي التخطيط للتنمية 
 
 ف

2-22/5/2017 10 40 23 
المعيني   الجدد من السادة 
 أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد

  34 80 20 اإلجمكككككككككككككككككككككككككككككالي 
 

 2017/2018برامج الحاسب عام  (: 69) جدول رقم

نامج م  تاريككككخ التنفيذ موضوع البر
عدد أيام 
 التدريب

 عدد
 الساعات 

 عدد
 المتدربي   

 الجهات المستفيدة

1 M.S. Excel 4-8/3/2018 5 20 11 مصلحة الري 

2 M.S. Word 22/3/2018 5 20 10 مصلحة الري 

3 Oracle 11G 25/3-13/5/2018 21 84 12 يف  مشيخة األزهر الشر
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  33 124 31 اإلجمكككككككككككككككككككككككككككككالي 

 
 الر صة الدولية لقياد  الحاسب اةلي

 برامج الر صة الدولية لقياد  الحاسب اةلي  : (70) جدول رقم
 (ICDL Private ) 2012/2013عام 

نامكككككج م  التاريككككككككككككخ اسككككم البر
عدد أيام 

 لتدريبا
عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربي   

 الجهات المستفيدة

1 
المجموعة ) أ ( 
 صباحي 

20/5/2012 - 
17/7/2012 

 وزارة السياحة 20 68 17

2 
المجموعة ) أ ( 
ي 
 
 مسان

20/5/2012 - 
17/7/2012 

17 68 17 
الهيئة المرصية العامة للكتاب + 
وزارة المالية + الهيئة العامة للتنمية 

 السياحية

3 
لمجموعة )ب( ا

ي 
 
 مسان

20/5/2012 - 
17/7/2012 

17 68 23 
وزارة المالية + مديرية التنظيم 

ة  واإلدارة بالجب  

4 
المجموعة )د( 
ي 
 مسان 

21/5/2012 - 
18/7/2012 

17 68 23 

ول + وزارة المالية  كة العامة لليبر الشر
+ بنك مرص + الهيئة العامة 

للخدمات الحبومية + وزارة الدولة 
دارية + وزارة التجارة للتنمية اإل 

والصناعة + الجهاز المركزي للتعيئة 
 واإلحصاء

5 
المجموعة )ج( 
 صباحي 

21/5/2012 -
18/7/2012 

17 68 13 

كة  وة السمبية + الشر هيئة تنمية البر
القابضة لكهرباء مرص + اتحاد 

اإلذاعة والتليفزيون + الهيئة القومية 
ب والرصف الصجي 

 لمياه الشر

6 

ة مجموعة طلب
الماجستب  الفرقة 
األول للعام 

2012/2013 

4/9/2012 – 
4/12/2012 

14 56 15 
بية  رئاسة مجلس الوزراء + وزارة البر
والتعليم + مديرية الطرق والنقل 

 بالقليوبية وآخرون

7 
المجموعة 
 السابعة

18/11/2012 
- 
27/12/2012 

14 56 23 

المجلس القومي للمرأة + الهيئة 
ب والرصف القومية لمياه الشر 

الصجي + مديرية التنظيم واإلدارة 
ة + وزارة الدولة للبحث  بالجب  

 العل ي 

8 
المجموعة 
 الثامنة

9/12/2012 – 
17/1/2013 

 الهيئة العامة لقصور الثقافة 20 56 14

9 ICDL V.5 
5/5/2013 – 
16/6/2013 

19 76 10 
وزارة الثقافة + الديوان العام 

ة  بمحافظة الجب  

10 ICDL V.5 
17/3/2013 – 
30/4/2013 

19 76 19 
بية  دار الكتاب المرصية + مديرية البر
والتعليم + وزارة الموارد المائية 

 وآخرون

  183 660 165 اإلجمككككككككككككككككالي 
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 برامج الر صة الدولية لقياد  الحاسب اةلي  (: 71) جدول رقم
 (ICDL Private  عام)2013/2014 

نامكككككج م  التاريككككككككككككخ اسككككم البر
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربي   

 الجهات المستفيدة

1 ICDL Private 
16/2/2014 – 
6/4/2014 

22 88 17 
مجموعة من العاملي   بالقطاع 
 الخاص وغب  العاملي   

  17 88 22 اإلجمككككككككككككككككالي 

 
 برامج الر صة الدولية لقياد  الحاسب اةلي  (: 72) جدول رقم

 (ICDL  منحة)  2013/2014عام 

نامكككككج م  التاريككككككككككككخ اسككككم البر
عدد أيام 
 التدريب

عدد 
 الساعات

 عدد
 المتدربي   

 الجهات المستفيدة

 األولالمجموعة  1
28/5/2013 – 
16/7/2013 

22 88 22 

الت العليا حملة المؤه
والمتوسطة وغب  العاملي   
 بالقطاع الحبومي 

 المجموعة الثانية 2
16/6/2013 – 
4/8/2013 

22 88 21 

 المجموعة الثالثة 3
22/9/2013 – 
21/11/2013 

22 88 13 

 المجموعة الرابعة 4
27/10/2013 – 
17/12/2013 

22 88 20 

 المجموعة الخامسة 5
17/11/2013 – 
5/1/2014 

22 88 20 

 المجموعة السادسة 6
15/12/2013 – 
4/2/2014 

22 88 16 

 المجموعة السابعة 7
12/1/2014 – 
18/2/2014 

17 68 16 

  128 596 149 الإجمــــــــــــــــالي
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 2018-1960 ل تر أوخ : التدريب اإلداري المن ذ   الل ا
  201–1960  الل ال تر  برامج التدريب اإلداري بمقر المعهد والمحافبات إجمالي : (73) جدول رقم

 الييككككككككككان م
إجمالي مرات 

 نعقادإل ا
 عدد

 المتدربي    
%  

 مرات االنعقاد
%  

 عدد المتدربي   

 %49 %55 5307 217 تدريب إداري بمقر المعهد 1

 %51 %45 5466 181 محافظاتتدريب إداري بال 2

 %100 %100 10773 398 اإلجمكككككالي 
 

 بمقر المعهد والمحافبات برامج التدريب اإلداري تن يذ  مرات عدد(: 19)شكس رقم 
 2018-2010 الل ال تر  

 
 

 

 بمقر المعهد والمحافبات برامج التدريب اإلداري عدد المتدربيال ب(: 20)شكس رقم 
 2018-2010 الل ال تر  

 

 

 2018 –1960التدريبية  الل ال تر   البرامج: الرابعالقلم 
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 2018-1960 ثانيا : ماموعة البرامج التدريبية المن ذ   الل ال تر 
  2018-1960 ماموعة البرامج التدريبية المن ذ   الل ال تر  (: 74) جدول رقم

 الييككككككككككان م
إجمالي مرات 
 االنعقاد

 عدد
 المتدربي   

% 
 مرات االنعقاد

% 
 عدد المتدربي   

امج التعاقدية 1  %77 %71 3438 196 البر

امج المتخصصة 2  %19 %24 862 67 البر

ة 3  %2 %2 91 5 الدبلومات القصب 

 TOT 7 104 3% 2%تدريب المدربي    4

 %100 %100 4495 275 اإلجمكككككككككككالي 
 

 2018-2010 الل ال تر  ية برامج التدريبالمرات تن يذ  عدد(: 21)شكس رقم 

 
 

 2018-2010 الل ال تر  ية برامج التدريببال د المتدربيالعد(: 22)شكس رقم 



 2018-1960  (لدورات التدريبية)اأعمال مركز التدريب والتعليم 
 

51 
 

 
 
 2018-1960 الل ال تر   ICDLثالثا : برامج الحاسب اةلي والر صة الدولية 

 )  اص + منحة ( ICDLوبرامج الر صة الدولية  ماموعة برامج الحاسب : (75) جدول رقم

  2018 –1960  الل ال تر 
 الييككككككككككان م

ت إجمالي مرا
 االنعقاد

 عدد
 المتدربي    

% 
 مرات االنعقاد 

% 
 عدد المتدربي    

 %98 %98 17538 1047 برامج الحاسب 1

 %2 %2 328 18 + منحة( ة)خاص ICDLبرامج  2

 %100 %100 17866 1065 اإلجمككككككككككالي 
 

 

  ICDLمرات تن يذ برامج الحاسب وبرامج الر صة الدولية  عدد(: 23)شكس رقم 
 2018-2010ل تر   الل ا

 
 

  ICDLرامج الحاسب وبرامج الر صة الدولية بب عدد المتدربيال(: 24)شكس رقم 
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 2018-2010 الل ال تر  
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