
 

 

 2019/2020الخطة التدريبية لمركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية  

 م

 اسم الدورة
المستهدفين من  

 البرنامج

يام  أعدد  

 الدورة

 2019شهر نوفمبر  

 الى من الى من الى من الى من

1 
لسنة   17قانون التصالح رقم شرح  

 10) الساعة  وأليات تنفيذه  2019

 .ا(ظهر    2 ىا الصباح  

  يكون المرشح منان  

دارة  إالعاملين بال

الهندسية والقانونية  

 والإسكان.  والاملاك

     12/11 11/11   يوم  2

التخطيط التشغيلى وبناء مؤشرات   2

ا  صباح   10) الساعة    داءآقياس ال

 .ا(ظهر    1 ىال

ان يكون المرشح من  

دارات  إمديري ال

 .بالديوان العام والأحياء

     14/11 12/11   أيام 3

3 

)الساعة  لى آأساسيات الحاسب ال

 .ا(ظهر    2 ىلا اصباح   10

جميع مستخدمي  

لي من  آالحاسب ال

دارات  إالموظفين في ال

المختلفة بالديوان العام 

 .والأحياء

   21/11 17/11     أيام  5

4 

 10)الساعة   ادارة المشروعات

 .ا(ظهر   1 ىا الصباح  

ن يكون المرشح من  أ

دارات في  إالالعاملين ب

هذا المجال بالديوان  

 .العام والأحياء

 26/11 24/11       أيام 3

دارة  إتنمية مهارات العاملين ب 5

مخالفات المبانى   –حكام  أتنفيذ ال

 1 ىا الصباح   10) الساعة   الازالات  –

 .ا(ظهر  

ان يكون المرشح من  

دارات في  الإالعاملين ب

بالديوان  هذا المجال  

 .العام والأحياء

 28/11 26/11       أيام 3



 

   

 م

 اسم الدورة
المستهدفين من  

 البرنامج

عدد  

ايام 

 الدورة

 2019شهر ديسمبر  

 الى من الى من الى من الى من الى من

6 

ة  لسن 81قانون الخدمة المدنيه  

ا  صباح   10)الساعة    ولائحته2016

 .ا(ظهر    1 ىال

المرشح من  ن يكون  أ

دارات الإالعاملين ب

شئون العاملين وشئون  

القانونية بالديوان العام  

 .والأحياء

         3/12 1/12 أيام 3

اعداد    -استشراف المستقبل 7

دراسات عن التوقعات  

ا  صباح    10المستقبلية ) الساعة  

 .ا(ظهر    1 ىال

ان يكون المرشح من  

دارات  إالعاملين ب

 والأحياءبالديوان العام 

       10/12 8/12   يامأ 3

8 
)   أساليب الادارة الحديثة

 .ا(ظهر   1  ىا الصباح    10الساعة  

ن يكون المرشح من  أ

دارت المختلفة  إمديرى ال

 .بالديوان العام والأحياء

     17/12 15/12     أيام 3

9 

adv. PowerPoint 

 ا(ظهر    2 ىا الصباح   10)الساعة  

ان يكون المرشح أجتاز  

دورة اساسيات حاسب 

لي والمسئول عن عمل آ

رير   تقديم عروض وتقا

علي البرنامج 

 .البوربوينت

   26/12 22/12       أيام  5

 التنمية المستدامة 10

 ا(ظهر   1 ىا الصباح   10) الساعة  

 

ن يكون المرشح من  أ

دارت المختلفة  إمديرى ال

 .والأحياءبالديوان العام 

   31/12 29/12       أيام 3



           

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 م

 المستهدفين من البرنامج اسم الدورة
يام  أعدد  

 الدورة

 2020شهريناير  

 الى من الى من الى من الى من

التخطيط التشغيلى وبناء  11

 داءآمؤشرات قياس ال

 .ا(ظهر   1 ىا الصباح   10) الساعة  

مديري ان يكون المرشح من  

الأدارات  بالديوان العام 

 والأحياء

     14/1 12/1   أيام 3

12 
 دورة تنمية البشرية

 ا(ظهر   1 ىا الصباح   10) الساعة  

ان يكون المرشح من  

دارات المختلفة  الإالعاملين ب

 بالديوان العام والأحياء

     16/1 14/1   أيام 3

13 
Photoshop 

 ا(ظهر   1 ىا الصباح   10) الساعة  

ان يكون المرشح من  

العاملين بالمكاتب الفنية  

 بالديوان العام والأحياء

   23/1 19/1     أيام  5

رير   14 كيفية كتابة واعداد التقا

 والمذكرات الصحيحة

 ا(ظهر    2 ىا الصباح   10) الساعة  

ان يكون المرشح من  

دارت المختلفة  إلاالعاملين ب

 والأحياءبالديوان العام 

 29/1 27/1       أيام 3



 

المستهدفين من   اسم الدورة م

 البرنامج

عدد  

يام أ

 الدورة

 2020شهر فبراير

 الى من الى من الى من الى من

 التسويق الالكترونى 15

 1 ىا الصباح   10) الساعة  

 .ا(ظهر  

ان يكون المرشح من  

دارات في  الإالعاملين ب

بالديوان  هذا المجال  

 العام والأحياء

       6/2 2/2 أيام  5

تنمية مهارات العاملين  16

 بادارة المركبات

  2صباحا الي  10) الساعة  

 ا(ظهر  

ان يكون المرشح من  

العاملين بأدارات في  

هذا المجال بالديوان  

 العام والأحياء

       4/2 2/2 أيام 3

 عداد كراسات الشروطإ 17

 1 ىالا  صباح   10) الساعة  

 ا(ظهر  

ان يكون المرشح من  

دارات الإالعاملين ب

المالية والاملاك ومكتب  

 العام  السكرتير

     11/2 9/2   أيام 3

اعداد القادة ) الصف   18

 الثاني(

  2 ىا الصباح   10) الساعة  

 ا(ظهر  

ان يكون المرشح من  

العاملين بالمكاتب 

الفنية بالديوان العام  

 والأحياء

   18/2 16/2     أيام 3

19 Excel 

  2 ىا الصباح   10) الساعة  

 .ا(ظهر  

جميع مستخدمي  

الحاسب الالي من  

دارات  إالموظفين في ال

المختلفة بالديوان العام 

 والأحياء

 27/2 23/2       أيام  5



 

 م

 اسم الدورة
المستهدفين من  

 البرنامج
 يام الدورةأعدد  

 2020شهر مارس

 الى من الى من الى من الى من

20 

 مستوى ثالث لغة انجليزية

 .ا(ظهر    2 ىا الصباح   10) الساعة  

اختبار قبلى لتحديد 

مستوى المتدربين 

المرشحين لحضور 

 البرنامج

لمدة شهر يومين فى 

 الاسبوع
1/3 31/3       

21 
Photoshop  .Adv 

 ا(ظهر    2 ىا الصباح   10) الساعة  

ن يكون المرشح من  أ

العاملين بالمكاتب 

الفنية بالديوان العام  

 والأحياء

       5/3 1/3 أيام  5

22 
دارة المراسم  إبرنامج فن  

 تيكيتإوالبروتوكول وال

 ا(ظهر   1 ىا الصباح   10) الساعة  

ن يكون المرشح من  أ

دارات في  الإالعاملين ب

هذا المجال بالديوان  

 العام والأحياء

     10/3 8/3   أيام 3

23 

 أساسيات الحاسب الآلى

 ظهرا(  2صباحا الي  10) الساعة  

جميع مستخدمى  

الحاسب الآلى من  

الموظفين فى الادارات  

المختلفة بالديوان العام 

 والاحياء

   19/3 15/3     أيام  5

24 
 رشفة الالكترونيةأال

 ا(ظهر    2 ىا الصباح   10) الساعة  

ن يكون المرشح من  أ

العاملين بالمكاتب 

الفنية بالديوان العام  

 والأحياء

 26/3 22/3       أيام  5



 

 م

 المستهدفين من البرنامج اسم الدورة

عدد  

يام أ

 الدورة 

 2020بريلإشهر  

 الى من الى من الى من الى من الى من

  2018لسنة   182قانون   25

 للتعاقدات الحكومية

 1 ىا الصباح   10) الساعة  

 ا(ظهر  

المرشح من  ن يكون  أ

دارات في هذا  الإالعاملين ب

المجال بالديوان العام 

 والأحياء

      7/4 5/4   أيام 3

 

 صيانة وتشغيل المصاعد 26

 1 ىا الصباح   10) الساعة  

 ا(ظهر  

ن يكون المرشح من  أ

 العاملين بأدارات الهندسية
      9/4 7/4   أيام 3

 

27 
Adv. Word 

 1 ىا الصباح   10) الساعة  

 ا(ظهر  

جتاز دورة  إن يكون المرشح أ

لي آساسيات حاسب  أ

ومسئول عن عن أعمال نسخ 

المكاتبات وموظفي  

رية  .السكرتا

      9/4 5/4   أيام  5

 

الأعمال الخاصة بالشئون   28

 المخازن

 1 ىا الصباح   10) الساعة  

 .ا(ظهر  

ن يكون المرشح من  أ

دارات المخازن  الإالعاملين ب

 بالديوان العام والأحياء

    14/4 12/4     أيام 3

 

 خصائى موارد بشريةأ 29

 1 ىا الصباح   10) الساعة  

 ا(ظهر  

 

ن يكون المرشح من  إ

دارت المختلفة  إالعاملين بأل

 بالديوان العام والأحياء

    16/4 14/4     أيام 3

 


