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 2018/2019بيان بالربامج املدرجة باخلطة التدريبية للعام املاىل 

 مدة الربنامج  شروط اإللتحاق  للمرشحني للتدريب اهلدف من الربنامج  اسم الربنامج  م

1 
تنمیة مهارات العاملین في 
 مجال ادارةالتمویل الذاتى

موارد التمویل لزیازة التعریف بالمفاهیم والمبادئ األساسیة فى إدارة 
 الجامعة

 أن یكون المرشح شاغل لوظیفة إشرافیة من الدرجة 
 األولى أو الثانیة التخصصیة أو مرشحًا لشغلها

 ستة ایام

2 
تنمیة مهارات العاملین في 
 مجال قیادات الصف الثانى

 ایامستة  ولى أو الثانیة أن یكون المرشح من العاملین بالدرجة األ  تنمیة قدرات العاملین بما یؤهلهم للوظائف اإلشرافیة   

3 
تنمیة مهارات العاملین في مجال 
 االسلوب العلمى للكتابة االداریة

تزوید العاملین باالسالیب الحدیثةللكتابة االداریة بانواعها واستخدام الحاسب 
 االلي فى ذلك

 ستة ایام ان یكون المرشح حاصل على مؤهل مناسب 

4 
تنمیة مهارات العاملین في 

 دارة االشرافیةمجال اال
تنمیة المهارات اإلداریة والسلوكیة للقیادات اإلداریة على مستوى 

 اإلدارة الوسطى بالجامعه 
 أن یكون المرشح شاغل لوظیفة إشرافیة من الدرجة 

 األولى أو الثانیة التخصصیة أو مرشحًا لشغلها 
 ستة ایام

5 
تنمیة مهارات العاملین في مجال 

 یفرشاال وثائق و إدارة ال
تنمیة مهارات العاملین فى مجال ادارة الوثائق الجاریة و االرشیفیات وتذویدهم بمعلومات 

 أرشیف اإللكترونى عن  متجددة
 ستة ایام هذا المجال  فىأن یكون المرشح من العاملین 

6 

تنمیة مهارات العاملین في 
مجال االمن والسالمة والصحة 

 المهنیة

لمواجهة المخاطر واعداد خطط الطوارئ  تنمیة قدرات ومهارات العاملین
 والكشف الطبى الدورى

 

السالمة والصحة األمن أو أن یكون المرشح من العاملین فى مجال
 المهنیة

 ستة ایام

7 
تنمیة مهارات العاملین في 
 مجال ادارة المعرفة والتغییر

 العاملین فى تكوین ادارة المعرفة وادارة التغییر تنمیة قدرات
 لمرشح شاغل لوظیفة إشرافیة من الدرجة أن یكون ا

 األولى أو الثانیة التخصصیة أو مرشحًا لشغلها
 أیام  ستة

8 
تنمیة مهارات العاملین في 

 مجال التنمیة البشریة
 والتواصل الفعال  وتنظیم العمل للحیاة  لتخطیطاتنمیة قدرات العاملین فى مجال 

 للزیادة االنتاجیة
 ایامستة  لین فى مجال التنمیة البشریة + مؤهل عال أن یكون المرشح من العام

9 
تنمیة مهارات العاملین في 

 المشتریات والمخازن
 ستة ایام المشتریات والمخازن  أن یكون المرشح من العاملین فى مجال فى مجال المشتریات والمخازن تنمیة قدرات ومهارات العاملین
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 2018/2019ة للعام املاىل بيان بالربامج املدرجة باخلطة التدريبي

 مدة الربنامج  شروط اإللتحاق  للمرشحني للتدريب اهلدف من الربنامج  اسم الربنامج  م

10 
تنمیة مهارات العاملین في 

 مجال الشئون المالیة
 تنمیة مهارات العاملین فى مجال الشئون المالیة والحسابات الخاصة 

ئون المالیة أن یكون المرشح من العاملین فى مجال الش
 والوحدات الحسابیة 

 ایامستة 

11 
تنمیة مهارات العاملین في 

 مجال الجودة الشاملة
 التعریف بالمفاهیم والمبادئ األساسیة المرتبطة بإدارة الجودة الشاملة  

 أن یكون المرشح شاغل لوظیفة إشرافیة من الدرجة 
 األولى أو الثانیة التخصصیة أو مرشحًا لشغلها

 ستة ایام

12 
تنمیة مهارات العاملین في 

 مجال المواردالبشریة
 ایام ستة  مجال شئون العاملین  أن یكون المرشح من العاملین فى الجامعات المصریةمجال العاملین فى مهارات تنمیة قدرات 

13 

تنمیة مهارات العاملین في 
مجال االسلوب العلمى لحل 

 المشكالت

ى التفكیر االبتكارى فى حل المشكالت تنمیة مهارات العاملین للوصول ال
 ودور تكنولوجیا المعلومات فى ذلك

 ستة ایام ان یكون المرشح من العاملین في االدارة االشرافیة او مرشح لها

14 
تنمیة مهارات العاملین في مجال 

 التقتیش المالى واالدارى
بطرق واجراءات التفتیش للكشف عن المخالفات   تعریف المرشحین

 ریة والمالیة واتخاذ اجراءات حلها االدا
 أن یكون المرشح شاغل لوظیفة إشرافیة من الدرجة 

 األولى أو الثانیة التخصصیة أو مرشحًا لشغلها
 ستة ایام

15 
تنمیة مهارات العاملین في مجال 

 الغة االنجلیزیة (متقدمة)
 تقبال الوفودتنمیة مهارات العاملین الداء االعمااللمتطلبة اللغة االنجلیزیة واس

مل باللغة من العاملین فى مجال التعاان یكون المرشح 
 االنجلیزیة

 ستة ایام

16 
تنمیة مهارات العاملین في 
 مجال مبادئ اللغة االنجلیزیة

 العاملین باللغة االنجلیزیة واهمیتها الستخدامها في مجال عملهم تعریف
 في مجال التعامل باللغةمن العاملین ان یكون المرشح 

 االنجلیزیة
 ستة ایام

17 
تنمیة مهارات العاملین في 

 مجال التعلیم والطالب
تنمیة مهارات العاملین فى مجال شئون التعلیم والطالب وتزویدهم باالسس   

 العلمیة لذلك
 ستة ایام التعلیم والطالبان یكون المرشح من العاملین فى مجال 
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 2018/2019عام املاىل بيان بالربامج املدرجة باخلطة التدريبية لل

 مدة الربنامج  شروط اإللتحاق  للمرشحني للتدريب اهلدف من الربنامج  اسم الربنامج  م

18 

تنمیة مهارات العاملین في مجال 
وث والعالقات حوالب الدراسات العلیا

 الثقافیة 

 تنمیة قدرات ومهارات العاملین بالدراسات العلیا وتزویدهم بما هو جدید من قوانین
 ولوائح منظمة للعملیة التعلیمیة والبحثیة   

 ستة ایام أن یكون المرشح من العاملین فى مجال شئون الدراسات العلیا

19 
تنمیة مهارات العاملین في  مجال 

 اعضاء هیئة التدریس
 ستة ایام  مجال شئون اعضاء هیئة التدریسلمرشح من العاملین فى أن یكون ا تنمیة مهارات العاملین فى مجال تعینات واعارات وانتدابات اعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم

20 
تنمیة مهارات العاملین في مجال 

 التخطیط االستراتیجى
وتحلیل كافة المؤثرات  اعداد الخطط االستراتیجیةتنمیة مهارات العاملین مما یمكنهم من 

 البیئیة
 ایامخمسة  أن یكون المرشح شاغل لوظیفة إشرافیة او مرشح لها

21 
تنمیة مهارات العاملین في مجال 

 اعداد فریق العمل
 ستة ایام أن یكون المرشح شاغل لوظیفة إشرافیة او مرشح لها تنمیة مهارات العاملین فى مجال االسلوب الحدیث وكیفیة بناء واعداد فریق عمل ناجح

تنمیة مهارات العاملین في مجال  22
ACCESS_ 

  ACCESSلمشاركین باالمكانیات االساسیة  لبرامج یهدف البرنامج الى تزویدا
أن یكون المرشح حاصل علي مؤهل مناسب وحاصل علي برنامج 

WINDOS . EXCEL , word ,  
 ستة ایام

تنمیة مهارات العاملین في مجال  23
WORD 

ل علي مؤهل مناسب وحاصل علي برنامج أن یكون المرشح حاص WORDیهدف البرنامج الى تزویدالمشاركین باالمكانیات االساسیة  لبرامج 
WINDOS 

 ستة ایام

تنمیة مهارات العاملین في مجال  24
INTERNET 

 INTERNETیهدف البرنامج الى تزویدالمشاركین باالمكانیات االساسیة  لبرامج 
أن یكون المرشح حاصل علي مؤهل مناسب وحاصل علي برنامج 

WINDOS, word 
 ستة ایام

 _لعاملین في مجال تنمیة مهارات ا 25
EXCEL 

 EXCEL  كین باالمكانیات االساسیة  لبرامج  یهدف البرنامج الى تزویدالمشار 
أن یكون المرشح حاصل علي مؤهل مناسب وحاصل علي برنامج 

WINDOS , word 
 ستة ایام
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 2018/2019بيان بالربامج املدرجة باخلطة التدريبية للعام املاىل 

 مدة الربنامج  شروط اإللتحاق  للمرشحني للتدريب من الربنامج  اهلدف اسم الربنامج  م

26 
رعایة تنمیة مهارات العاملین في مجال 

 الطالب والخدمات االجتماعیة 
 تنمیة مهارات التعامل والتواصل مع الطالب وزیادة دور الجامعة فى حل مشكالتهم االجتماعیة  

الطالب أن یكون المرشح من العاملین فى مجال رعایة 
 والمدن الجامعیة 

 ستة ایام

27 
 

تنمیة مهارات العاملین في مجال 
 المعامل

 ستة ایام أن یكون المرشح من العاملین فى مجال المعامل  لتطبیق مبدأ السالمة بالمعامل والتعامل مع المواقف الحرجة   وتحسین آدائهم  تنمیة مهاراتهم

 
28 
 
 

مة خدتنمیة مهارات العاملین في مجال 
 المجتمع وتنمیة البیئة 

 تنمیة مهارات العاملین فى مجال الشئون البیئیة وخدمة المجتمع 
أن یكون المرشح من العاملین فى مجال خدمة المجتمع 

 وتنمیة البیئة 
 ستة ایام

29 
الرقابة الشاملة على النقدیة وٕادارة 

 أعمال الخزینة 
لمواجهة المخاطر التى والتقنیات الفعالة دوات تعریف المتدربین باألدوار الهامة للخزینة واأل

 ستة ایام من العاملین فى الخزینة أن یكون المرشح  تواجهها أدوات الخزینة 

 التمیز اإلدارى واالبداع المؤسسى  30
ل المؤسسى مع عرض عمال فى  تعریف المتدربین بأسالیب التمیز اإلدارى ومجاالت االبداع

 ال جا المتجارب الدول األخرى فى هذ
 ستة ایام أن یكون المرشح بالمجموعة الوظیفیة التخصصیة بالدرجة األولى والثانیة 

31 
) لسنة 81قانون الخدمة المدنیة رقم (

 والئحته التنفیذیة  2016
 ستة ایام فى مجال شئون العاملین  من العاملینأن یكون المرشح  األخرى بالقانون  واألبوابتعریف المشاركین بجداول األجور الجدیدة والتدرج الوظیفى 

32 
تنمیة مهارات العاملین فى مجال 

 البحوث والعالقات الثقافیة 
تنمیة مهارات العاملین فى مجال البحوث والعالقات الثقافیة وتذویدهم بما هو جدید من 

 القوانین واللوائح 

العالقات  البحوث أو  من العاملین فى مجالأن یكون المرشح 
  الثقافیة

 ستة ایام

33 
تنمیة مهارات العاملین فى مجال 

 الوثائق والمكتبات 
 تنمیة مهارت العاملین فى مجال المكتبات وتزویدهم بما هو جدید 

من العاملین فى المكتبات بالكلیات والمكتبة ن یكون المرشح 
 المركزیة 

 ستة ایام

 

 


