
 م
مدة  اسم البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكان  اللتحاق شروط ا
  إلى من التنفيذ

 

 

 

١٢ 

 

ثانيا : جمموعة برامج اإلدارة الوسطى 

 يةفواإلشرا

 الوظائف لشغل  اإلعداد برنامج 

 اإلشراقية

 )الوظائف التخصصية(  

 

 

 ثالثة أسابيع

 تفرغ كامل

 

 

٣ 

 

 
 
 
 

٢٥/٩/٢٠١٦ 

٢٣/١٠/٢٠١٦ 

٩/٤/٢٠١٧ 

 
 
 
 

١٣/١٠/٢٠١٦  

١٠/١١/٢٠١٦ 

٢٧/٤/٢٠١٧ 

 

 

 
 

مدير إدارة على  المرشح أن يكون -

 األقل.

أو ان يكون من شاغلى وظائف كبير  -

 باحثين بالجهه 

اال يزيد عدد المرشحين فى كل دوره  -

 عن ثالثه مرشحين من الجهه

٢
٢

 
ىل 

عد
ش 

- 
هرة

قا
ال

 

 لشغل الوظائف اإلشرافية  اإلعدادبرنامج  ١٣

   )الوظائف الفنية واملكتبية(

 

 أسابيع ثالثة

 ملتفرغ كا

٢ 

 

٢٢/١/٢٠١٧ 

٢٦/٣/٢٠١٧ 

 

 

٩/٢/٢٠١٧ 

١٣/٤/٢٠١٧ 

 

 

ن يكون المرشح حاصال على مؤهل أ -

 –متوسط او فوق متوسط " تجارى 

 ٠زراعى "  –فنى 

أن يكون المرشح من شاغلى وظائف  -

 كبير كتاب بالجهه

وأال يزيد عدد المرشحين فى كل دوره  -

 عن ثالثه مرشحين من الجهه

٩ 



 م
مدة  اسم البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكان  اللتحاق شروط ا
  إلى من التنفيذ

اإلدارة تنمية مهارات برنامج  ١٤

 التنفيذية 
 (مؤهالت عليا)

 أسابيع ةاربع

 تفرغ كامل

٦ 

١٨/٩/٢٠١٦ 

٣٠/١٠/٢٠١٦ 

٤/١٢/٢٠١٦ 

٢٢/١/٢٠١٧ 

١٢/٣/٢٠١٧ 

٣٠/٤/٢٠١٧ 

١٣/١٠/٢٠١٦ 

٢٤/١١/٢٠١٦ 

٢٩/١٢/٢٠١٦ 

١٦/٢/٢٠١٧ 

٦/٤/٢٠١٧ 

٢٥/٥/٢٠١٧ 

 

أن يكون المرشح حاصال على مؤهل  -

 لوظيفة إشرافية  ومرشح عال 

شاغلى  وظائف  أن يكون المرشح من -

لمدة ثالثة سنوات على  الدرجة الثانية

 األقل 

٢
٢

 
ىل 

عد
ش 

- 
هرة

قا
ال

 

تنمية مهارات اإلدارة برنامج   ١٥

 التنفيذية 

 )مؤهالت متوسطة   (

 اسبوعان

 تفرغ كامل

٣ 

 
٢٨/٨/٢٠١٦ 

١/١/٢٠١٧ 

١٩/٢/٢٠١٧ 

 
٨/٩/٢٠١٦ 

١٢/١/٢٠١٧ 

٢/٣/٢٠١٧ 

 

 على مؤهل أن يكون المرشح حاصال -

أن يكون و  أو فوق متوسطمتوسط 

 شرافيةإوظيفة  مرشح لشغل

أال تقل الدرجة المالية عن الدرجة  -

   الثانية المكتبية أو الفنية

أسابيع  ةثالث البشريةبرنامج ادارة املوارد  ١٦

 تفرغ كامل

٢٥/٩/٢٠١٦ ٣ 

٤/١٢/٢٠١٦ 

١٢/٣/٢٠١٧ 

١٣/١٠/٢٠١٦ 

٢٢/١٢/٢٠١٦ 

٣٠/٣/٢٠١٧ 

ؤهل ان يكون المرشح حاصال على م -

 عال 

ان يكون المرشح شاغال لوظيفة / مدير  -

اداره الموارد البشريه /  شئون العاملين 

/ وحدات التنظيم واالدارة /التخطيط 

/المتابعة /التدريب  باحدى الجهات 

 ٠الحكومية او مرشح لشغلها 

اال تقل الدرجة الماليه للمرشح عن  -

 ٠ االولى

١٠ 



 م
مدة  اسم البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكان  اللتحاق شروط ا
  إلى من التنفيذ

 أسابيع هست ةبرنامج إعداد مدربي االدارة احلديث ١٧

 تفرغ كامل

أن يكون المرشح حاصال على درجة    - ١٢/١/٢٠١٧ ٤/١٢/٢٠١٦ ١

القانون    /الماجستير في مجال (االدارة 

الحاسب االلي و تكنولوجيا /االقتصاد

 علم النفس واالجتماع  )  –المعلومات

المعرفة الجيده بإحدى اللغات األجنبية    -

 الفرنسية ) -(  االنجليزية 

والمعرفة الجيده   اآلليام بالحاسب اإللم -

 .ة ببرنامج العروض التقديمي

 الثانية اال تقل الدرجة المالية عن الدرجة -

تعقد  التيالشخصية   المقابلةإجتياز  -

 ٠للمرشحين 

٢
٢

 
ىل 

عد
ش 

- 
هرة

قا
ال

 

 هارات االشرافية املبرنامج تنمية  ١٨

 اصه  اخلللعاملني بالكادرات 

 اسبوعان 

 تفرغ كامل

من العاملين بالوحدات ان يكون  - ٢٧/١٠/٢٠١٦ ١٦/١٠/٢٠١٦ ١

لسنة  ٤٩الخاضعة للقانون رقم 

١٩٧٢ 

امضى اكثر من ان يكون المرشح قد  -

 سنوات فى مجال عمله ١٠

 

١١ 



 م
مدة  اسم البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكان  اللتحاق شروط ا
  إلى من التنفيذ

برنامج التميز االدارى واالبداع  ١٩

  املؤسسى

 جنيه للفرد)٤٠٠(رسوم التدريب 

 اسبوع 

 تفرغ كامل
٢/٣/٢٠١٧ ٢٦/٢/٢٠١٧ ١ 

حاصال على مؤهل المرشح  ان يكون -
 عال

اال تقل الدرجة المالية عن الدرجة  -
 الثانية

 
 
 

٢
٢

 
ىل 

عد
ش 

– 
هرة

قا
ال

 

برنامج تقييم وتطوير أداء اخلدمات  ٢٠

 احلكومية

 اسبوعين

 تفرغ كامل

٢٣/٣/٢٠١٧ ١٢/٣/٢٠١٧ ١ 
 

أن يكون المرشح  حاصال على مؤهل  -
 ٠عال

من رؤساء مواقع المرشح أن يكون  -
ى القطاعات التى تتولى الخدمات بإحد

تقديم الخدمات الحكومية مثل  "  
الصحة   /  العدل /  التموين  / 

 الخ "  أو مرشح لها ٠٠٠الداخلية  

 خمسة أيام  برنامج إدارة االزمات ٢١

 تفرغ كامل

٤/٩/٢٠١٦ ٥ 

١٣/١١/٢٠١٦ 

١/١/٢٠١٧ 

١٢/٢/٢٠١٧ 

١٤/٥/٢٠١٧ 

٨/٩/٢٠١٦ 

١٧/١١/٢٠١٦ 

٥/١/٢٠١٧ 

١٦/٢/٢٠١٧ 

١٨/٥/٢٠١٧ 

 

حاصال على مؤهل  المرشح ان يكون -
 عال

 ال تقل الدرجة المالية عن الثانية -

١٢ 



 م
مدة  اسم البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكان  اللتحاق شروط ا
  إلى من التنفيذ

 برنامج إدارة اجلودة الشاملة ٢٢
 

 خمسة أيام

 تفرغ كامل

٢٨/٨/٢٠١٦ ٣ 

٢٥/١٢/٢٠١٦ 

٢١/٥/٢٠١٧ 

١/٩/٢٠١٦ 

٢٩/١٢/٢٠١٦ 

٢٥/٥/٢٠١٧ 

حاصال على مؤهل  المرشح ان يكون -

 عال

 انيةال تقل الدرجة المالية عن الث -

٢
٢

 
ىل 

عد
ش 

- 
هرة

قا
ال

 

برنامج االسلوب العلمي لتشخيص وحل  ٢٣
 املشكالت

 خمسة أيام

 تفرغ كامل

١٨/٩/٢٠١٦ ٥ 

١٦/١٠/٢٠١٦ 

٨/١/٢٠١٧ 

١٩/٢/٢٠١٧ 

٧/٥/٢٠١٧ 

٢٢/٩/٢٠١٦ 

٢٠/١٠/٢٠١٦ 

١٢/١/٢٠١٧ 

٢٣/٢/٢٠١٧ 

١١/٥/٢٠١٧ 

 

حاصال على مؤهل  المرشح أن يكون -
 عال

 

 ثانيةال تقل الدرجة المالية عن ال -

 

 خمسة أيام برنامج بناء وإدارة فريق العمل ٢٤

 تفرغ كامل

٢٣/١٠/٢٠١٦ ٣ 

٢٦/٢/٢٠١٧ 

٣٠/٤/٢٠١٧ 

٢٧/١٠/٢٠١٦ 

٢/٣/٢٠١٧ 

٤/٥/٢٠١٧ 

حاصال على مؤهل المرشح أن يكون  -
 عال مناسب 

ان يكون من شاغلى وظائف االداره  -
 االشرافيه 

   -رئيس قسم    -( مدير اداره   -
 رئيس مجموعه عمل ) 

  أو من المرشحين لشغل هذه الوظائف  -

 

١٣ 



 م
مدة  اسم البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكان  اللتحاق شروط ا
  إلى من التنفيذ

 احلكومية  برنامج تسويق أداء اخلدمات ٢٥

  )للفرد جنيه٤٠٠(رسوم التدريب 

خمسة أيام 

  تفرغ كامل
حاصال على مؤهل  المرشح أن يكون - ١١/٥/٢٠١٧ ٧/٥/٢٠١٧ ١

 عال مناسب

العاملين في  من المرشحان يكون  -

 الخدمات الحكومية . تقديممجاالت 

٢
٢

 
ىل 

عد
ش 

- 
هرة

قا
ال

 

 مراجعة نظم ادارة اجلودةبرنامج  ٢٦
 جنيه للفرد)٤٠٠(رسوم التدريب 

 خمسة ايام

 تفرغ كامل

٢٤/١١/٢٠١٦ ٢٠/١١/٢٠١٦ ١ 
حاصال على مؤهل   المرشحأن يكون  -

 ٠عال

 اال تقل الدرجة المالية عن الثانية -

من العاملين  حالمرشأن يكون  -

خصصين في مجاالت تطبيق نظم تالم

 الجودة .

 

١٤ 


