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 ػبهه ضىاثط
 ػذاد المبدح للمطبع احلكىهٍإػي لىاػذ الزذرَت مبزكش 

 ــــــــ
  : مُبدَخالرتشُخ للرباهج ال.0

  تنفيذ البرامج بشير ونصؼ :موعد  وذلؾ قبؿ بدءالجيات بسرعة موافاتنا بالترشيحات وفقا لممواعيد المدرجة بالخطة يراعي أف تقـو 
المركزي لمتنظيـ  يتـ الترشح لمبرامج القيادية وفقا لألحكاـ الواردة بالقوانيف والقرارات والكتب الدورية المنظمة ليذا الشأف مع إرفاؽ موافقة الجياز -

 0واإلدارة عمي اإلعالف عف الوظائؼ القيادية المطموب شغميا بما في ذلؾ الوظائؼ التي تخمو أثناء العاـ

  ع ػػػػػػػػػػا عمي موقػػػػػػالع عمييػػػػػػـ اإلطػػػػػػويمكني نتػػػػػرنتيتػػػػـ إعػػػػػالـ المرشػػػػػحيف أف المػػػػادة العمميػػػػػة لبرامػػػػػػػج اإلدارة العميػػػػػػا قد تػػػػػػـ إنزاليػػػػا عمي اال
 tceg.caoa.gov.egالمركز 

  الرتشُخ لجبلٍ الرباهج ادلٌفذح ثبدلزكش :.6
  0قيادية يقـو المركز بتوزيع المرشحيف عمي البرامج وموافاة الجيات بأسماء مف تـ قبوليـ بالتدريب الغير بالنسبة لكافة البرامج 

 0سـ البرنامج وتاريخ تنفيذه إماـ الترشيحات يراعي أف يدوف أ 
  0في حالة عدـ استيفاء المرشح الشروط الواردة في خطة المركز سيتـ استبعاد المرشح 

  0ضرورة استيفاء استمارة الترشيح بالنسبة لممتدرب وخاصة الرقـ القومي 

 4986لسنة  358رئيس الجميورية رقـ  طبقا لقرارثناء فترة تدريبو أوظيفتو  يحتفظ المتدرب الموفد لمتدريب بجميع المزايا المادية التي يتمتع بيا في 
 0 4983لسنة  6، رقـ  81لسنة  47بشأف تنظيـ المعاممة المالية لمموفديف لمتدريب وكتابي دوري الجياز رقـ 

  0استراحات لمسادة المتدربيف مف المحافظاتيوفر بدالت انتقاؿ أو  يصرؼالمركز ال 

 0الكامؿ لمبرامج المختمفة سواء تمت في الفترة الصباحية أو المسائية لتدريب عمي أساس التفرغ يقـو نظاـ ا 

  0% مف إجمالي ساعات البرنامج التدريبي40يمغي تدريب مف تجاوزت نسبة غيابة 

  0% مف إجمالي الدرجات المحددة لمتقييـ 60يشترط الجتياز البرنامج التدريبي الحصوؿ عمي نسبة 

 0عممومتدرب بنفسو شيادة اجتياز البرنامج لتسميميا لجية يتسمـ ال 

 عداد كبيرة بتنفيذ البرامج التي تحتاجيا الجية عمي نفقتيا وبمراعاة القواعد أالمركز عمى استعداد لتمبية رغبات الوحدات في حالة وجود ترشيحات لدييا ب
 0والضوابط المطبقة بالمركز في ىذا الشأف

إلي المركز يراعي كتابة عنواف الجية بالتفصيؿ والرقـ البريدي ورقـ التميفوف والفاكس والبريد االلكتروني الخاص بالجية لسيولة عند إرساؿ الترشيحات 
 0االتصاؿ
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  : .بالنسبة للرباهج احملدد هلا رسوم تدريب يتن السداد علي النحو التايل3 
 

 وال : الشيكات :أ  
 رة المركزية لشئوف األمانة العامة بالجياز المركزي لمتنظيـ واإلدارة ويرفؽ مع الشيؾ خطاب باسـ السيد األستاذ/ رئيس يحرر الشيؾ باسـ السيد / رئيس اإلدا

مبمغ الشيؾ وأسماء السادة المرشحيف مع توضيح اسـ وتاريخ البرنامج قريف  –تاريخ الشيؾ  –مركز إعداد القادة لمقطاع الحكومي موضحا بو رقـ الشيؾ 
 0القاىرة (  –مدينة نصر  –ش صالح سالـ  43رسؿ الشيؾ والخطاب عمي عنواف مركز إعداد القادة لمقطاع الحكومي ) كؿ اسـ وي

 ثانيا :  

  فأف البيانات المطموبة الصدار أوامر الدفع االلكتروني عمي النحو التالي : –في حالة السداد وفقا لمنظومة الدفع االلكتروني- 

 .الدفع : الجياز المركزي لمتنظيـ واالدارة  االسـ الذي سيصدر لو امر -
  40300104 -الكود المؤسسي الخاص بالجياز : -

 اسـ البنؾ : البنؾ االىمي المصري -

 عمي اف يتـ الدفع مف خالؿ البنؾ المركزي المصري 4/44004/400/9 -رقـ الحساب : -

  ضح بو اسماء السادة المرشحيف واسـ وتاريخ البرنامج قريف كؿ مرشح ويرسؿ يرفؽ مع ما يفيد سداد رسـو التدريب عف طريؽ الدفع االلكتروني خطاب مو
 0مدينة نصر  –شارع صالح سالـ  –عمي عنواف مركز اعداد القادة لمقطاع الحكومي 

 ثالثا :

 يو موقفيا مف تدريبو قبؿ في حالة اعتذار الجية عف عدـ حضور أحد المرشحيف بالبرنامج عمي الجية المرشحة ضرورة موافاة المركز بخطاب يوضح ف
 0وذلؾ وفقا لمقواعد المنظمة بيذا الشأف وأال لف يحؽ لمجية استرداد الرسـو المسددة لممرشح  بأسبوعيف عمى األقؿبداية البرنامج 

 

 رابعًا :

 ـ المقررة لمتدريب وفقًا لكؿ برنامج عمى طاع الحكومي بشأف الرسو في حالة طمب تدريب بالمركز مف الدوؿ العربية يتـ التنسيؽ مع مركز إعداد القادة لمق
 0بتمؾ الخطة لمتنسيؽ في ىذا الشأف الوارد عمى الرقـ أو اإلتصاؿ التميفوني tceg@caoa.gov.egاإللكتروني لممركز  البريدمف خالؿ التواصؿ عمى  حدة.
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  احلكىهٍالمبدح للمطبع  إػذادسٌُفذهب هزكش  الزٍللرباهج  الشهٌٍ اإلطبر
   6102 / 6102خبطخ الؼبم الزذرَجٍ ح زثبلمبه

 

 ػذد هذح الربًبهج  اسن الربًبهج  م
 الذوراد 

 ربرَخ الذورح 
هكبى  شزوط االلزذبق 

 اىل  هي الزٌفُذ
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 أوال : جموىػخ ثزاهج اإلدارح الؼلُب

الػذاد لشغل الىظبئف اجموىػخ ثزاهج     
  المُبدَخ
 ــــــــــ

لشغل الىظبئف المُبدَخ  اإلػذادثزًبهج 
 ادلوزبسح هي الذرجخ
 

 
 
 
 
 

أسبوعيف 
  تفرغ كامؿ
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30/40/1046 

8/4/1047 

49/3/1047 

7/5/1047 

 

 
 
 
 
 
 

40/44/1046 

49/4/1047 

30/3/1047 

48/5/1047 

 

 

 

 

 

 

 اإلعػػػداديػػػتـ الترشػػػيح لاللتحػػػاؽ ببػػػرامج  -

مػف قبػؿ المجنػة  لشغؿ الوظائؼ القياديػة

موظػػائؼ القياديػػة وفقػػًا لالحكػػاـ الدائمػػة ل

بػػػػػػالقوانيف والقػػػػػػرارات والكنػػػػػػب الػػػػػػواردة 

  الدورية المنظمة ليذا الشأف
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 ػذد هذح الربًبهج  اسن الربًبهج  م
 الذوراد 

 ربرَخ الذورح 
هكبى  شزوط االلزذبق 

 اىل  هي الزٌفُذ
 
1 
 

 ثزًبهج
 ظبئف المُبدَخلشغل الى اإلػذاد

 الؼبلُخ هي الذرجخ
 

 أسبوعيف 
  تفرغ كامؿ

5 
 
 

46/40/1046 
4/41/1046 
8/4/1047 
49/3/1047 
7/5/1047 

17/40/1046 
45/41/1046 
49/4/1047 
30/3/1047 
48/5/1047 

 فػػػػوراة المركػػػػز بالترشػػػػيحات فػػػػيػػػػتـ موا -

اسػػػػػػػتيفاء بطاقػػػػػػػة الترشػػػػػػػيح المرفقػػػػػػػة 

واعتمادىػػػا مػػػف السػػػمطة المختصػػػة قبػػػؿ 

 . بوقت كاؼد تنفيذ البرنامج موع

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثزًبهج 3

 لشغل الىظبئف المُبدَخ اإلػذاد
 مهذَز ػب هي درجخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أسابيع ثالثة

 كامؿتفرغ 
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14/8/1046 
9/40/1046 
10/44/1046 
15/41/1046 
5/1/1047 
16/3/1047 
14/5/1047 

 
8/9/1046 
17/40/1046 
8/41/1046 

41/4/104 7 
13/1/1047 
43/4/1047 
8/6/1047 

5 



 ػذد هذح الربًبهج  اسن الربًبهج م
 الذوراد 

 ربرَخ الذورح 
هكبى  شزوط االلزذبق 

  إىل هي الزٌفُذ
 
 
 

4 

هبراد شبغلٍ ه رٌوُخ  ثزاهج جموىػخ
 وظبئف اإلدارح الؼلُب

ـــــــــ
لٍ رٌوُخ ههبراد ولذراد شبغثزًبهج 

 وظبئف اإلدارح الؼلُب
 

 
 

 
  أسبوعيف

 تفرغ كامؿ 

 
 
 
1 
 

 

48/41/1046 
46/4/1047 

 
19/41/1046 
17/4/1047 

 

 
 

مف شاغمي وظػائؼ يكوف المرشح  فأ -
 .أو مرشح لشغميا اإلدارة العميا 

اال يزيد عدد المرشحيف مف كؿ جية  -
 0عف ثالثة مرشحيف

 االسرتارُجُخاإلدارح ثزًبهج  5
 جٌُه للفزد ( 011)رسىم الزذرَت 

 

  أياـ 5
 تفرغ كامؿ 

1 48/41/1046 
9/4/1047 

11/41/1046 
43/4/1047 

وظائؼ  شاغمييكوف المرشح مف  أف -
مرشح لشغميا  أوالعميا  اإلدارة

 .الحكوميبالقطاع 

 ههبراد الزفبوضثزًبهج  6
 جٌُه للفزد ( 011)رسىم الزذرَت 

  أياـ 5
 مؿ تفرغ كا

وظائؼ  شاغميف يكوف المرشح مف أ - 49/4/1047 45/4/1047 4
 مرشح لشغميا  أوالعميا  اإلدارة

 .الحكوميبالقطاع 
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 إدارح الىلذ وضغىط الؼولثزًبهج 
 جٌُه للفزد ( 011)رسىم الزذرَت 

  أياـ 5
 تفرغ كامؿ 

 

4 
 

 

وظائؼ  شاغمييكوف المرشح مف  فأ - 49/4/1047 45/4/1047
مرشح لشغميا  أوعميا ال اإلدارة

 .الحكوميبالقطاع 
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 عدد مدة البرنامج  اسـ البرنامج  ـ
 الدورات 

 تاريخ الدورة 
مكاف  شروط االلتحاؽ 

  إلى مف التنفيذ
 رطىَز أداء الىدذادرمُُن وثزًبهج  8

 جٌُه للفزد ( 011)رسىم الزذرَت 

 أياـ 5
 تفرغ كامؿ

1 4/41/1046 

5/3/1047 

 

8/41/1046 

9/3/1047 

وظػائؼ  شاغمييكوف المرشح مف  أف -

  مرشػػػػػػػػح لشػػػػػػػػغميا أوالعميػػػػػػػػا  اإلدارة

  0  الحكوميبالقطاع 

 إدارح الزغُريثزًبهج  9
 جٌُه للفزد ( 011)رسىم الزذرَت 

 أياـ 5
 تفرغ كامؿ

وظػائؼ  شاغمييكوف المرشح مف  أف - 9/3/1047 5/3/1047 4

 مرشػػػػػػػػح لشػػػػػػػػغميا  أوالعميػػػػػػػػا  اإلدارة

   الحكوميبالقطاع 

 اإلثذاع اإلدارٌ والزفكري أالثزكبرٌثزًبهج  40
 جٌُه للفزد ( 011)رسىم الزذرَت 

 أياـ 5
 تفرغ كامؿ

وظػائؼ  شاغمييكوف المرشح مف  أف - 48/5/1047 44/5/1047 4

  مرشػػػػػػػػح لشػػػػػػػػغميا أوالعميػػػػػػػػا  اإلدارة

  0  الحكوميبالقطاع 

 هٌذسخ الذادثزًبهج  44
 جٌُه للفزد ( 011سىم الزذرَت )ر

 أياـ 5
 تفرغ كامؿ

3 43/44/1046 

5/3/1047 

7/5/1047 

47/44/1046 

9/3/1047 

44/5/1047 

وظػائؼ  شاغمييكوف المرشح مف  أف -

 مرشػػػػػػػػح لشػػػػػػػػغميا  أوالعميػػػػػػػػا  اإلدارة

 الحكومي .بالقطاع 
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

 

 

 

41 

 

ثبًُب : جموىػخ ثزاهج اإلدارح الىسطً 
 ُخفواإلشزا

 الىظبئف لشغل  اإلػذاد ثزًبهج 
 اإلشزالُخ

 (الىظبئف الزخصصُخ)  

 

 

 ثالثة أسابيع

 تفرغ كامؿ

 

 

3 

 

 
 
  

15/9/1046 

13/40/1046 

9/4/1047 

 
 
  

43/40/1046  

40/44/1046 

17/4/1047 

 

 
  
مدير إدارة عمى  المرشح أف يكوف -

 األقؿ.
أو اف يكوف مف شاغمى وظائؼ كبير  -

 باحثيف بالجيو 
اال يزيد عدد المرشحيف فى كؿ دوره  -

 عف ثالثو مرشحيف مف الجيو

 

 لشغل الىظبئف اإلشزافُخ  اإلػذادثزًبهج  43
   (الىظبئف الفٌُخ وادلكزجُخ)

 
 أسابيع ثالثة

 مؿتفرغ كا
1 

 

11/4/1047 

16/3/1047 

 

 

9/1/1047 

43/4/1047 

 

 

ف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ أ -
 –متوسط او فوؽ متوسط " تجارى 

 0زراعى "  –فنى 
أف يكوف المرشح مف شاغمى وظائؼ  -

 كبير كتاب بالجيو
وأال يزيد عدد المرشحيف فى كؿ دوره  -

 عف ثالثو مرشحيف مف الجيو
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

اإلدارح رٌوُخ ههبراد ثزًبهج  44
 الزٌفُذَخ 

)هؤهالد ػلُب(

 أسابيع ةاربع

 تفرغ كامؿ

6 
48/9/1046 
30/40/1046 
4/41/1046 

11/4/1047 
41/3/1047 
30/4/1047 

43/40/1046 
14/44/1046 
19/41/1046 
46/1/1047 
6/4/1047 
15/5/1047 

 

أف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ  -
 لوظيفة إشرافية  ومرشح عاؿ 

شاغمى  وظائؼ  أف يكوف المرشح مف -
لمدة ثالثة سنوات عمى  الدرجة الثانية

 األقؿ 

 

رٌوُخ ههبراد اإلدارح ثزًبهج   45
 الزٌفُذَخ 

 (هؤهالد هزىسطخ   )

 اسبوعاف
 تفرغ كامؿ

3 

 
18/8/1046 
4/4/1047 
49/1/1047 

 
8/9/1046 
41/4/1047 
1/3/1047 

 

 عمى مؤىؿ أف يكوف المرشح حاصال -
أف يكوف و  أو فوؽ متوسطمتوسط 

 شرافيةإوظيفة  مرشح لشغؿ

أال تقؿ الدرجة المالية عف الدرجة  -
   الثانية المكتبية أو الفنية

أسابيع  ةثالث الجشزَخثزًبهج ادارح ادلىارد  46
 تفرغ كامؿ

3 15/9/1046 

4/41/1046 

41/3/1047 

43/40/1046 

11/41/1046 

30/3/1047 

ؤىؿ اف يكوف المرشح حاصال عمى م -
 عاؿ 

اف يكوف المرشح شاغال لوظيفة / مدير  -
اداره الموارد البشريو /  شئوف العامميف 
/ وحدات التنظيـ واالدارة /التخطيط 
/المتابعة /التدريب  باحدى الجيات 

 0الحكومية او مرشح لشغميا 

اال تقؿ الدرجة الماليو لممرشح عف  -
 0 االولى
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

 أسابيع وست خثزًبهج إػذاد هذرثٍ االدارح احلذَث 47

 تفرغ كامؿ

أف يكوف المرشح حاصال عمى درجة    - 41/4/1047 4/41/1046 4
القانوف    /الماجستير في مجاؿ )االدارة 

الحاسب االلي و تكنولوجيا /االقتصاد
 عمـ النفس واالجتماع  (  –المعمومات

المعرفة الجيده بإحدى المغات األجنبية    -
 الفرنسية ( -)  االنجميزية 

والمعرفة الجيده   اآللياـ بالحاسب اإللم -
 .ة ببرنامج العروض التقديمي

 الثانية اال تقؿ الدرجة المالية عف الدرجة -

تعقد  التيالشخصية   المقابمةإجتياز  -
 0لممرشحيف 

 هبراد االشزافُخ ادلثزًبهج رٌوُخ  48
 بهه  اخلللؼبهلني ثبلكبدراد 

 اسبوعاف 

 تفرغ كامؿ

مف العامميف بالوحدات اف يكوف  - 17/40/1046 46/40/1046 1
لسنة  49الخاضعة لمقانوف رقـ 

4971 

امضى اكثر مف اف يكوف المرشح قد  -
 سنوات فى مجاؿ عممو 40
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

ثزًبهج الزوُش االداري واالثذاع  49
  ادلؤسسً

 جٌُه للفزد(011)رسىم الزذرَت 

 اسبوع 
 تفرغ كامؿ

حاصال عمى مؤىؿ المرشح  اف يكوف - 2/3/2017 26/2/2017 1
 عاؿ

اال تقؿ الدرجة المالية عف الدرجة  -
 الثانية

 
 
 

ثزًبهج رمُُن ورطىَز أداء اخلذهبد  10
 احلكىهُخ

 اسبوعيف
 تفرغ كامؿ

1 12/3/2017 23/3/2017  

أف يكوف المرشح  حاصال عمى مؤىؿ  -
 0عاؿ

مف رؤساء مواقع المرشح أف يكوف  -
ى القطاعات التى تتولى الخدمات بإحد

تقديـ الخدمات الحكومية مثؿ  "  
الصحة   /  العدؿ /  التمويف  / 

 الخ "  أو مرشح ليا 000الداخمية  
 خمسة أياـ  ثزًبهج إدارح االسهبد 14

 تفرغ كامؿ

5 4/9/2016 

13/11/2016 

1/1/2017 

12/2/2017 

14/5/2017 

8/9/2016 

17/11/2016 

5/1/2017 

16/2/2017 

18/5/2017 

 

حاصال عمى مؤىؿ  المرشح اف يكوف -
 عاؿ

 ال تقؿ الدرجة المالية عف الثانية -

01 



 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

 ثزًبهج إدارح اجلىدح الشبهلخ 11
 

 خمسة أياـ

 تفرغ كامؿ
3 28/8/2016 

25/12/2016 

21/5/2017 

1/9/2016 

29/12/2016 

25/5/2017 

حاصال عمى مؤىؿ  المرشح اف يكوف -
 عاؿ

 انيةال تقؿ الدرجة المالية عف الث -

ثزًبهج االسلىة الؼلوٍ لزشخُص ودل  13
 ادلشكالد

 خمسة أياـ
 تفرغ كامؿ

5 18/9/2016 

16/10/2016 

8/1/2017 

19/2/2017 

7/5/2017 

22/9/2016 

20/10/2016 

12/1/2017 

23/2/2017 

11/5/2017 

 

حاصال عمى مؤىؿ  المرشح أف يكوف -
 عاؿ

 

 ثانيةال تقؿ الدرجة المالية عف ال -

 

 خمسة أياـ ثزًبهج ثٌبء وإدارح فزَك الؼول 14

 تفرغ كامؿ
3 23/10/2016 

26/2/2017 

30/4/2017 

27/10/2016 

2/3/2017 

4/5/2017 

حاصال عمى مؤىؿ المرشح أف يكوف  -
 عاؿ مناسب 

اف يكوف مف شاغمى وظائؼ االداره  -
 االشرافيو 

   -رئيس قسـ    -) مدير اداره   -
 رئيس مجموعو عمؿ ( 

  أو مف المرشحيف لشغؿ ىذه الوظائؼ  -
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

 احلكىهُخ  ثزًبهج رسىَك أداء اخلذهبد 15
  (للفزد جٌُه011)رسىم الزذرَت 

خمسة أياـ 
  تفرغ كامؿ

حاصال عمى مؤىؿ  المرشح أف يكوف - 44/5/1047 7/5/1047 1
 عاؿ مناسب

العامميف في  مف المرشحاف يكوف  -
 الخدمات الحكومية . تقديـمجاالت 

 هزاجؼخ ًظن ادارح اجلىدحثزًبهج  16
جٌُه للفزد(011)رسىم الزذرَت 

 خمسة اياـ
 تفرغ كامؿ

حاصال عمى مؤىؿ   المرشحأف يكوف  - 24/11/2016 20/11/2016 4
 0عاؿ

 اال تقؿ الدرجة المالية عف الثانية -

مف العامميف  حالمرشأف يكوف  -
خصصيف في مجاالت تطبيؽ نظـ تالم

 الجودة .
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ
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جموىػخ الرباهج  -: ثبلثب  
 الزخصصُخ وادلكزجُخ احلذَثخ

 الرباهج الزخصصُخجموىػخ 

 ــــــــــــ
 ثزًبهج

 أخصبئً رٌظُن وادارح

 

 

 

 

 أسابيع اربعو

 تفرغ كامؿ

 
 
 
 
 
 
3 
 
 

 

 

 

 

1/40/1046 

4/41/1046 

5/3/1047 

 

 

 

 

17/40/1046 

19/41/1046 

30/3/1047 

 

 

 

 

 
 

  أف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ
 0عاؿ 

  مف العامميف فى المرشح أف يكوف
ترتيب  –مجاؿ التنظيـ واالدارة )تنظيـ 

 0تخطيط القوى العاممة( –الوظائؼ 

  أف تكوف لو خبرة فى مجاؿ الوظيفة
 0 التقؿ عف سنة

 ثزًبهج 18
 زىظفالأخصبئً شئىى 

 أسابيع ثالث

 تفرغ كامؿ

4 1/40/1046 

4/41/1046 

5/1/1047 

5/3/1047 

 

10/40/1046 

11/41/1046 

13/1/1047 

13/3/1047 

  أف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ
 0عاؿ 

  مف العامميف فى  المرشحأف يكوف
 التوظؼ.مجاؿ شئوف 

  مجاؿ الوظيفة أف تكوف لو خبرة فى
 التقؿ عف سنة
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

 ثزًبهج 19
 ورفزُش أخصبئً شكبوي

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

4 48/9/1046 

10/44/1046 

5/1/1047 

1/4/1047 

19/9/1046 

4/41/1046 

46/1/1047 

43/4/1047 

  أف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ
 عاؿ مناسب .

 مف العامميف فى  المرشح أف يكوف
 .التفتيش و مجاؿ الشكاوى 

 تكوف لو خبرة فى مجاؿ الوظيفة  أف
 0التقؿ عف سنة 

 ثزًبهج 30
 أخصبئً رفزُش هبىل وأداري

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

4 48/9/1046 

6/44/1046 

5/1/1047 

7/5/1047 

19/9/1046 

47/44/1046 

46/1/1047 

48/5/1047 

 عمى مؤىؿ أف يكوف المرشح حاصال 
 عاؿ مناسب .

 مف العامميف فى  المرشح  أف يكوف
 .مجاؿ التفتيش المالى واالدارى 

  أف تكوف لو خبرة فى مجاؿ الوظيفة
 0التقؿ عف سنة 
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

 ثزًبهج 34
 أخصبئً شئىى لبًىًُخ

 ثالثة اسابيع

 تفرغ كامؿ

3 6/44/1046 

4/4/1047 

1/4/1047 

14/44/1046 

49/4/1047 

10/4/1047 

  المرشح حاصال عمى ليسانس أف يكوف
 0الحقوؽ أو الشريعة والقانوف

  أف يكوف مف العامميف فى مجاؿ
 0الشئوف القانونية 

 في مجاؿ الوظيفة أف يكوف لو خبرة 
 التقؿ عف سنة

 ثزًبهج 31
 أخصبئً رذرَت

 اسابيع ثالثة

 تفرغ كامؿ

3 1/40/1046 

5/1/1047 

13/4/1047 

10/40/1046 

13/1/1047 

44/5/1047 

  أف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ
 0عاؿ

  أف يكوف مف العامميف فى مجاؿ
 0التدريب 

 أف تكوف لو خبرة التقؿ عف سنة 

 ثزًبهج 33
 أخصبئً شئىى هبلُخ

 ثالثة اسابيع

 تفرغ كامؿ

3 48/9/1046 

4/41/1046 

5/3/1047 

6/40/1046 

11/41/1046 

13/3/1047 

 

  أن يكون المرشح حاصال عمى مؤهل
 0عال  مناسب

  أن يكون من العاممين بمجال الشئون
 0المالية والوحدات الحسابية 

  ان يكون له خبرة فى مجال العمل
 التقل عن سنة
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

 ثزًبهج 34
 أخصبئً ختطُط وهزبثؼخ 

أسبوعاف
 

3 48/9/1046 
4/4/1047 
5/3/1047 

19/9/1046 
41/4/1047 
46/3/1047 

  أف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ
 مناسب .عاؿ 

  مف العامميف المرشح أف يكوف
 .بوحدات التخطيط والمتابعة 

  أو مرشحًا لشغؿ أحدى الوظائؼ فى
 ىذا المجاؿ

  أف تكوف لو خبرة فى مجاؿ الوظيفة
 .التقؿ عف سنة 

 ثزًبهج 35
 أخصبئً الؼاللبد الؼبهخ

 ثالثة أسابيع
 تفرغ كامؿ

3 6/44/1046 
4/4/1047 
1/4/1047 

14/44/1046 
49/4/1047 
10/4/1047 

  أف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ
 مناسب .عاؿ 

 مف العامميف  المرشح أف يكوف
 العامة واالعالـ .بمجاؿ العالقات 

  مجاؿ الوظيفة  فيأف تكوف لو خبرة
 0تقؿ عف سنةال 

 ثزًبهج 36
 أخصبئً ًظن ادلؼلىهبد االدارَخ

 ثالثة أسابيع
 تفرغ كامؿ

6/44/1046 
4/4/1047 
1/4/1047 

14/44/1046 
49/4/1047 
10/4/1047 

 حاصاًل عمى مؤىؿ  المرشح أف يكوف
 عاؿ

  فيمف العامميف المرشح أف يكوف 
مجاؿ المعمومات أو مرشح لمعمؿ 

 بيا

  الوظيفةمجاؿ أف تكوف لو خبرة في 
 . سنوال تقؿ عف 

 ثزًبهج  37
  اخصبئً هكزجبد

 اسبوعيف 
 تفرغ كامؿ 

6/44/1046 
1/4/1047 

47/44/1046 
43/4/1047 

 حاصاًل عمى مؤىؿ  المرشح أف يكوف
 مناسب عاؿ

  مف العامميف في المرشح أف يكوف
 أو مرشح لمعمؿ بيا المكتباتمجاؿ 

  أف تكوف لو خبرة في مجاؿ الوظيفة
 . سنو تقؿ عف ال
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

 ثزًبهج 38
 الٌظبم الزأدَىب للوىظف الؼبم

 أياـ 5

 تفرغ كامؿ

4 18/8/1046 

15/9/1046 

15/41/1046 

16/3/1047 

4/9/1046 

19/9/1046 

19/41/1046 

30/3/1047 

  اف يكوف المرشح حاصال عمى
 0ليسانس حقوؽ أو شريعة وقانوف

 مف العامميف فى  المرشح اف يكوف
نونية بالقطاع مجاؿ الشئوف القا

 0الحكومى

 ثزًبهج 39
 اجزاءاد الزمبضً

 أياـ 5
 تفرغ كامؿ

4 18/8/1046 
13/40/1046 
45/4/1047 
13/4/1047 

4/9/1046 
17/40/1046 
49/4/1047 
17/4/1047 

  اف يكوف المرشح حاصال عمى
 0وفليسانس حقوؽ أو شريعة وقان

  اف يعمؿ محاميا لدى الجيات
 الحكومية اماـ  المحاكـ المختمفة

 ثزًبهج 40
 الؼمىد االدارَخ

 

 أياـ5

 تفرغ كامؿ

3 18/8/1046 

10/44/1046 

49/1/1047 

4/9/1046 

14/44/1046 

13/1/1047 

  اف يكوف المرشح حاصال عمى
 0ليسانس حقوؽ أو شريعة وقانوف

  مف العامميف فى المرشح اف يكوف
جاؿ الشئوف القانونية بالقطاع م

 0الحكومى

 ثزًبهج 44
 ًظبم الزأهني االجزوبػً

 

 أياـ 5

 تفرغ كامؿ

4 18/8/1046 

48/9/1046 

45/4/1047 

7/5/1047 

4/9/1046 

11/9/1046 

49/4/1047 

44/5/1047 

  أف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ
 0عاؿ 

 مف العامميف المرشح  أف يكوف
بالجياز  ات والمعاش التأميف بمجاؿ

 االدارى بالدولة
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

 ثزًبهج 41
 هىاسًخ الرباهج واالداء

 اياـ 5

 تفرغ كامؿ

4 18/8/1046 

13/40/1046 

45/4/1047 

16/3/1047 

4/9/1046 

17/40/1046 

49/4/1047 

30/3/1047 

  حاصال" عمى المرشح أف يكوف
اف يكوف مف العامميف و مؤىؿ عاؿ 

فى مجاؿ اعداد الموازنات الماليو 
 0ات الشئوف الماليو بادار 

 لو الخبره فى  المرشح اف يكوف
 مجاؿ الوظيفو ال تقؿ عف سنو

 الرباهج ادلكزجُخ احلذَثخجموىػخ  43
 احلذَثخ االدارح ادلكزجُخ ثزًبهج

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ
 

4 

 

1/40/1046 

4/41/1046 

5/1/1047 

1/4/1047 

43/40/1046 

45/41/1046 

46/1/1047 

43/4/1047 

  أف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ
 0متوسط عمى األقؿ

  مف العامميف فى المرشح أف يكوف
 0مجاؿ السكرتارية والمكاتب الفنية 

  أف يكوف لو خبرة فى مجاؿ العمؿ
 0التقؿ عف سنة 

 ثزًبهج 44
 الزىظفاجزاءاد شئىى 

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

4 
48/9/1046 

6/44/1046 

4/4/1047 

7/5/1047 

19/9/1046 

47/44/1046 

41/4/1047 

48/5/1047 

  أف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ
 أو فوؽ المتوسط متوسط 

  أف يكوف المرشح مف العامميف فى
األعماؿ  )التوظؼ مجاؿ شئوف 

 0المكتبية ( 
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

45 

 

 ثزًبهج
 ادارح ادلخبسى

 

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

3 1/40/1046 

5/1/1047 

1/4/1047 

43/40/1046 

46/1/1047 

43/4/1047 

  أف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ
 أو فوؽ المتوسطمتوسط 

  أف يكوف المرشح مف العامميف فى
 .مجاؿ المخازف

 ثزًبهج 46
 ادلشرتَبدادارح 

 

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

3 1/40/1046 

4/4/1047 

5/3/1047 

43/40/1046 

41/4/1047 

46/3/1047 

  أف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ
 عمى األقؿ أو فوؽ المتوسطمتوسط 

  أف يكوف المرشح مف العامميف فى
 المشترياتمجاؿ 

 ثزًبهج 47
 ادارح الىثبئك

 واألرشُف األلكرتوًً
 
 

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

3 48/9/1046 

4/41/1046 

1/4/1047 

 

19/9/1046 

45/41/1046 

43/4/1047 

 أف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ 

  فوؽ المتوسط عمى األقؿأو  متوسط
 مف العامميف فى  المرشح أف يكوف

ظ ػػػػػحفػػػرؼ الػػػػػػػوغ التوثيؽ اؿػجػم
 0واألرشيفات المختمفة 

 أف تكوف لو خبرة فى مجاؿ العمؿ ال 
 0تقؿ عف سنة

 ثزًبهج 48
وخذهخ  اجلوهىر في الزؼبهل هغ

 ادلىاطٌني
 

 أياـ 5

 تفرغ كامؿ

4 18/8/1046 

13/40/1046 

15/41/1046 

16/3/1047 

4/9/1046 

17/40/1046 

19/41/1046 

30/3/1047 

  أف يكوف المرشح حاصال عمى مؤىؿ
 عمى األقؿ أو فوؽ المتوسطمتوسط 

 مف العامميف  المرشح اف يكوف
بمواقع اداء الخدمات والتعامؿ مع 

 0ور بالجياز االدارى بالدولو الجمي
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ
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: ثزاهج إدارح ركٌىلىجُب  راثؼب 
 ادلؼلىهبد واحلبست اإللكرتوًٍ

 ـــــــــــــــــــــ

 ثزًبهج
Windows7  

 

 

 
 

وع تفرغ أسب  
  كامؿ 

 
 
  
 
5 

 

 

4/9/1046 

17/44/1046 

45/4/1047 

49/3/1047 

14/5/1047 

8/9/1046 

4/41/1046 

49/4/1047 

13/3/1047 

15/5/1047 

 
 
 
 
 

 أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب

مل 
ـــب
سـ
الح 

هـــ
رع 
ـــب
شـــ

 
ــز
ــــ
ًص

ٌخ 
ـذَ

هـ

 ثزًبهج 50
Windows Server 

 

 اسبوعاف

 تفرغ كامؿ

3 43/44/1046 
16/3/1047 
18/5/1047 

14/44/1046 
6/4/1047 
8/6/1047 

 أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ عاؿ 
  أف يكوف حاصال عمىWindows 

11 



 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

 ثزًبهج 54
Microsoft Word 

 

 أسبوع

 تفرغ كامؿ

5 4/9/1046 
9/40/1046 
4/41/1046 

45/4/1047 
14/5/1047 

8/9/1046 
43/40/1046 
8/41/1046 

49/4/1047 
15/5/1047 

 أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب 

  أف يكوف حاصال عمىWindows 

مل 
ـــب
سـ
الح 

هـــ
رع 
ـــب
شـــ

– 
ــز
ــــ
ًص

ٌخ 
ـذَ

هـ
 

 هجثزًب 51
Adv. Word 

 جٌُه للفزد ( 011)رسىم الزذرَت 

 أسبوع

 تفرغ كامؿ

3 48/9/1046 
48/41/1046 
41/3/1047 

11/9/1046 
11/41/1046 
46/3/1047 

 .أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب 
  اف  يكوف حاصال عمى برنامج

Word 

  

 ثزًبهج 53
Microsoft Excel 

 
 

 أسبوع

 تفرغ كامؿ

4 4/9/1046 
4/41/1046 

45/4/1047 
9/4/1047 

8/9/1046 
8/41/1046 

49/4/1047 
43/4/1047 

 أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب 

  أف يكوف حاصال عمىWindows 

 
 

 ثزًبهج 54
Adv. Excel 

 جٌُه للفزد ( 011)رسىم الزذرَت 

 أسبوع

 تفرغ كامؿ

1 49/1/1047 
1/4/1047 

13/1/1047 
6/4/1047 

 .أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب 
  يكوف حاصال عمى برنامج اف

Excel 

12 



 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

55 
 ثزًبهج

Microsoft Access  
 

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ

4 46/40/1046 

48/41/1046 

19/4/1047 

14/5/1047 

17/40/1046 

19/41/1046 

9/1/1047 

4/6/1047 

 أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب 
  الحصوؿ عمى برنامجwindows 

مل 
ـــب
سـ
الح 

هـــ
رع 
ـــب
شـــ

– 
ًص

ٌخ 
ـذَ

هـ
ــز
ــــ

 

 ثزًبهج 56
  Adv. Access 

 
 
 

 

 أسبوعاف

 تفرغ

3 10/44/1046 

49/1/1047 

1/4/1047 

4/41/1046 

1/3/1047 

43/4/1047 

 .أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب 
  أف يكوف حاصال عمى برنامج

Access 

 ثزًبهج 57
 Maintenanceالصُبًخ 

 

 اسبوعاف

 تفرغ كامؿ

3 48/9/1046 

10/44/1046 

44/5/1047 

19/9/1046 

4/41/1046 

15/5/1047 

 أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب 
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

 ثزًبهج 58
 هُبًخ هزمذم

 
 

أسبوعاف تفرغ 
 كامؿ

3 9/40/1046 

48/41/1046 

49/1/1047 

 

10/40/1046 

19/41/1046 

1/3/1047 

 

  أف يكوف حاصال عمى دورة صيانة
 حاسب

مل 
ـــب
سـ
الح 

هـــ
رع 
ـــب
شـــ

– 
ــز
ــــ
ًص

ٌخ 
ـذَ

هـ
 

 ثزًبهج 59
 لىاػذ ثُبًبد

M.S .SQL SERVER2008 
 

 أسبوعاف

 تفرغ كامؿ
4 48/9/1046 

8/4/1047 

41/3/1047 

4/6/1047 

19/9/1046 

49/4/1047 

13/3/1047 

45/6/1047 

 . أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ عاؿ 
  أف يكوف حاصؿ عمى برنامج

Access عمى األقؿ 

 ثزًبهج 60
 إدصبء وحتلُل الجُبًبد

      ثالثة
سابيع تفرغ أ

 كامؿ

1 9/40/1046 

49/3/1047 

17/40/1046 

6/4/1047 

  أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ عاؿ-

أف يكوف مف العامميف في احد 
المجاالت المرتبطة بعمـ اإلحصاء أو 

 بتحميؿ البيانات.
 - الحصوؿ عمى برنامجExcel  كحد

 أدنى .
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

 ثزًبهج 64
 Networkالشجكبد

 

تفرغ  اسبوعاف
 كامؿ

4 9/40/1046 

17/44/1046 

41/1/1047 

14/5/1047 

10/40/1046 

8/41/1046 

13/1/1047 

4/6/1047 

 أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب 
  اف يكوف مف العامميف في مجاؿ

 الشبكات
 

مل 
ـــب
سـ
الح 

هـــ
رع 
ـــب
شـــ

– 
ــز
ــــ
ًص

ٌخ 
ـذَ

هـ
 

 ثزًبهج 61
 أسبسُبد احلبست

Windows- Word –Excel 

اربع      
 أسابيع تفرغ

 كامؿ

4 48/9/1046 
4/41/1046 

49/3/1047 
44/5/1047 

43/40/1046 
19/41/1046 
43/4/1047 
8/6/1047 

 أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب

 ثزًبهج 63
الزأهُل ادلزكبهل السزخذام احلبست 

 االلكرتوًٍ
(IT-WINDOWS-WORD-

EXCEL-POWERPOINT-

ACCESS-INTERNET) 

 ستة أسابيع

 تفرغ كامؿ 

2 48/9/1046 
30/4/1047 

17/40/1046 
8/6/1047 

 .أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب 
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 ـ
مدة  اسـ البرنامج  

 البرنامج 
 عدد

 الدورات 
 تاريخ الدورة 

مكاف  اللتحاؽ شروط ا
  إلى مف التنفيذ

 ثزًبهج 64
Photo Shop 

 جٌُه للفزد ( 011)رسىم الزذرَت 

أسبوع تفرغ 
 كامؿ

6 16/3/1047 
44/5/1047 

30/3/1047 
48/5/1047 

 .أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب 

مل 
ـــب
سـ
الح 

هـــ
رع 
ـــب
شـــ

– 
صـــ

خ ً
ذٌَ

هــ
 ز

 زًبهجث 65
Prize 

 جٌُه للفزد ( 011)رسىم الزذرَت 

أسبوع تفرغ 
 كامؿ

4 45/4/1047 
 

49/4/1047 
 

 .أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب 
  اف يكوف مف العامميف في مجاؿ

 التدريب والعروض التقديمية

 ثزًبهج 66
 مهارات العروض

Windows – Word-PowerPoint 

      ثالثة
أسابيع تفرغ 

 كامؿ

3 6/44/1046 
5/1/1047 
44/5/1047 

14/44/1046 
13/1/1047 
4/6/1047 

 أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب 

 ثزًبهج 67
 مهارات االنترنت

Windows – Word-Internet 

      ثالثة
أسابيع تفرغ 

 كامؿ

3 9/40/1046 
11/4/1047 
41/1/1047 

17/40/1046 
9/1/1047 
1/3/1047 

 أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ مناسب 

الزطجُمبد األسبسُخ للذبست األىل  68
 لشبغلٍ وظبئف اإلدارح الؼلُب

Windows Microsoft Word – 

Internet-Microsoft 

PowerPoint 

 أسبوعاف
 تفرغ كامؿ

1 17/44/1046 
16/3/1047 

 

8/41/1046 
6/4/1047 

 

 . أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ عاؿ 
 . أف يكوف درجة اولي فما فوؽ 
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