
 

 



 

 

  "TICO فى مجال " دعم االبتكار ونقل وتسويق التكنولوجياقدرات التدريب وبناء البرنامج 

------------- 
 الرؤية : 

روومل لووابلتد ووويتلات ورقوواللايقووللاتووويبالتدرققيديع ووالرووملتدلا  ووايلتووير التدروو لبنلد قوواتلاوو لتيلتد ووا    ل

ل(لTICO)تدـل قاتنلاتدماتكزلتد وث ةلاتدرلم ايلتدصقاع ةلا

  

 الهدف : 
لل-لتدلا  ووووةلت  ابق ووووةل– وووو لت وووواتيلتدوووو ابلت عق  ووووةل) اد زبووووا(لاتد  وووواتيلتدمو  ووووةل)عا  ووووةلتدق ووووللوا سوووور ا  ل

وايووا تلتوو لب ملبمووملل وويت لتدروو لبنلملإعوو ت لتوول قروونلووواتتتيلت تروواتدلويكا بم ووةلتد ووو لتد  مووم(ل–لعا  ووةلتدقووا ا 

لاتدمروو لذ( )تدموو لذفلع ووملتق  ووو الاتق وو ملب تتلعم  ووةلتدروو لبنلا وروويالتدموويت لابسوو يذلتق  ووولتد اووةلات  ووات

ل.اويالل البمق ل  لتدرق  ةل

 

 :محتوى البرنامج 
 (ل ا  81(ل ال لد   ل)81)تدر لبنلل التيل -1

لل:ل اتحلل3 اتحللتدر لبنلاتممللل -2

 (ل7تدماح ةلت ادمل)ل يت ل7 التيلد   ل 

 (ل7تدماح ةلتدثاي ةل)يت ل7 التيلد   ل  

 يت ل4 التيلد   ل(ل4 ةلتدثادثةل)تدماح  

 (1)مرفق لTICOوايا تلت لبنلدقيت لل عملت ورقاللايقللاتويبالتدرققيديع التدـل -3
 (2)مرفق (للCourses Syllabus وريال التيلتدر لبنل) -4

 (4)مرفق لو ايايل التيلتدماح ةلتدثاي ة -5

 (5)مرفق  دلم عل اتحللتد ايا تلو ايايل التيلتدر لبن -6

 (6)مرفق رول للد ماح ةلتدثاي ةلتسرمال لتد -7

 ينقسم التدريب إلى :  -

 ل واضاتيل

 ابورمل قااموةلتدممواادلاعقو لت روواولتدو ال للتدو ال  لتسةل  صو ةلاإعو ت ل مواادلت ير واتل و ل

 .اتق  ملتدم لسلرملبيملت لبنلإضارملبو  لرملع ابلتدر لبنل

ل

ل

 

 

 يتم تقييم المتدرب كاآلتى :  -

 (ل81)لتدر اعللرملتدمواضا ل 

 (لل01)لللت  رواول 

 لل

 لساعة التاسعة طبقا لالتى : يوم التدريب يبدأ من ا -
ل

لتد را لتداتو ةللتحةلتد را لتدثادثةلغوتتلتد را لتدثاي ةللتحةلتد را لت ادمل

ل4.31-3ل3-1.44ل1.44-8.84ل8.84-81.84ل81.84-81.44ل81.44-81.31ل0-81.31

ل4.31ل–ل4.31رواولرملتد را ل  لرملي ابةلتد ال لبرملإ لملحوظة :



 

أكاديمينننة البحنننم العلمنننى دورات كنننل مر لنننة فنننى نهاينننة المر لنننة وتمنننن   نننهاد  مو قنننة منننن تعلنننن نتيجنننة  -

  0والتكنولوجيا

بغنر  علنى البرننامج خالل تدريب مواد البرننامج ينتم التعاعنل بنين المندربين والمتندربين والمفنرف العننى   -

 -TICO- TTO- Tisc)ر ننيا المكتننب  TICO الم تلعننة فننى مكاتننبإعننداد دال ننل العمننل للت   ننات 

Gico0امة للعمل بها فى نهاية البرنامج( ويتم مراجعة هذه األدلة وتو يقها وطبعها للمكاتب كسياسة ع  

 

لل(3)مرفق  روط االلتحاق بدور  تدريبية وأسلوب التنعيذ   -

 
رملحادةلزبا  لعو  لتدموول   لدورويلل ال ل   قوةلعو لتد و  لتدما ويذلبورملتدورويللويسو ق ةلتوو ب ل   و ل -8

تق  ةلتد ال لابرملتو ب ل يع لبتوالدورويللتد و  لتد واامل و لتدموول   لروملوتيلتدو ال لاو و لتدرقوو ال وعل

لتدمول   ل.

ل

 يد لتكلعة الدورات التى يتم التسجيل فيهاتسديد مبلغ تكلعة الدورات التى تم التسجيل فيها ويتم التسد -2

 : بالطرق التالية

لل سابوإب تدلا مةلتق  ةلتد التيلرملل-ب لوايا تلت لبنلدو ةللدا نينبكا بم ةلتد و لتد  مملاتدرققيديع ا

من خالل  يك لالكاديمية / إي ال تسليم لتد قكلتدماكزالل8/30418/801/0لامللTICOلتدـل قاتن

 ى يك للبنك للمركز

لإ عار تحويل للبنك المركزى )-ب لل سابرم لاتدرققيديع ا لتد  مم لتد و  للدا نينبكا بم ة وايا تلدو ة

 ( تد قكلتدماكزال8/30418/801/0لامللTICOلتدـلت لبنل قاتن

لل-ج لتد و لتد  مملاتدرققيديع ا لتالوم كلرمل  قملتكا بم ة االستاذ / سحر عبد الر من )لدى تد رعليق ت

 المالية بالدور الحادى عفر باالكاديمية (بالفئون  محمد

 

اي ال الدفع نقدا او  –إ عار تحويل للبنك المركزى  -إي ال تسليم  يك للبنك للمركزى إرسال صور  ) -3

 بفيك ( :

لل لواد اكسلع ملل*ل لتد  ثملل)عقابةل17018101لام ل وم  لتد كريلل/ لتداحم للل-تدو   ت سراو /لسوالع  

ل وم (
  heshamfathy76@gmail.comالللmohammed10@yahoo.com-saharت دقراايملل*لتالواد اب 

لد مقوالتدمادمل:بولبرملتو  ملبصللت بصابلص احلو تبةلكلل ال للع مللل

 ل ل وم لت سراو ل/لسوالع  لتداحم

لل18104181814 يو لل:لللللللللللللللل

ل)عقابةلت سراو ل/لسوالع  لتداحم ل وم (لل17018101راكسل:لللللللللللللللل

للmohammed10@yahoo.com-saharواب لإدقراايمل:لللللللللللللللل

tico@asrt.sci.eg    
ل
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