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أهداف محور التدرٌب على تكنولوجٌا المعلومات 

مهام الوحدة المركزٌة للتدرٌب 

خدمات مراكز التدرٌب بالجامعات 

مسارات التدرٌب 

 التعاون بٌن وحدة التدرٌب وباقً الوحدات بمركزEKSC   ومشارٌعICTP 

إحصائٌات التدرٌب 

األنشطة الجاري تنفٌذها 

الدورات المستحدثة والجاري تحدٌثها 

 أكادٌمٌات تكنولوجٌا المعلومات(IT Academies) 

 المعلومات بالكلٌات األنشطة المطلوبة من وحدات تكنولوجٌا(IT Units) 



العالً التعلٌم مؤسسات داخل المعلومات تكنولوجٌا إستخدام ثقافة نشر. 

مجال في بالجامعات ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء بمهارات اإلرتقاء 

 .المعلومات تكنولوجيا

آداء لتحسين المعلومات تكنولوجيا على الجامعات موظفي وتأهيل تدريب 

 .اليومية مهامهم

المعلومات تكنولوجيا مجال في دولية شهادات الجامعات طالب ومنح تدريب  

 .العمل لسوق لتأهيلهم



 .بالجامعات التدريب بمراكز التدريب عملية إلدارة المطلوبة واآلليات السياسات وضع•

 :خالل من بالجامعات التدريب بمراكز التدريب جودة ضمان•

المدربين اعتماد. 

أسئلة وبنك تدريبي محتوى إعتماد. 

(تدريس هيئة أعضاء) إختبارات مراقبي خالل من اإلختبار مراقبة. 

 :إلكترونية بنية خالل من وذلك بالجامعات تدريبي مركز 22 على اإلشراف•

التدريب موارد إدارة نظام.   

اإللكترونية اإلختبارات إدارة نظام. 

اإللكترونية اإلختبارات فتح طلب نظام. 

والمالية الفنية التقارير إدارة نظام. 

 .للمتدربين التدريبية الشهادات إصدار•

 .المعلومات تكنولوجيا مجال في التطور لمواكبة مستمر بشكل الدورات تحديث•

 .إلحتياجته طبقا الجامعي للمجتمع الضرورية الدورات إستحداث•



األساسً التدرٌب مسار على المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب 

 .والمتخصص والمتقدم

والمتقدم األساسً المسارٌن على بالجامعات الموظفٌن تدرٌب. 

والموظفٌن والكنترول باللوائح الخاص النظام على التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب  

 .(MIS) اإلدارٌة المعلومات بنظم إدارته حسب كل   االنظمة باقى على

لتدرٌب بالجامعات إنشائها الجارى المعلومات تكنولوجٌا أكادٌمٌات على اإلشراف 

 .الطالب

 



 المسار األساسً
Code Course Hrs 

101 Typing 12 

102 Concepts of IT 9 

103 
Using Computers and Managing 
Files 

15 

104 Word Processing  18 

105 Spreadsheets 15 

106 Presentations 15 

107 Database 15 

108 Information and Communication 12 

109 
Introduction to PC Maintenance and 
Protection 

9 

 المسار المتقدم
Code Course Hrs 

201 Advanced PowerPoint 18 

202 Web Publishing using Front Page 18 

203 Web Authoring using Dream Weaver 24 

204 Graphics using Adobe Photoshop 18 

205 2D Animation using Macromedia Flash 18 

206 A+ Certification (Core Hardware) 24 

207 Advanced Operating System 15 

208 Advanced Word Processing 18 

209 Advanced Spreadsheets 18 

210 Advanced Database 18 

 المسار االحترافى
Code Course Hrs 

301 Developing Windows Applications using C# 24 

302 
Relational Database Fundamentals: 
Introduction to SQL 

24 

303 Web Programming using ASP dot Net 24 

304 
Scientific Research Tools (Statistical Analysis 
using SPSS) 

18 

305 
Scientific Research Tools (Introduction to 
Matlab) 

24 

306 Project Management using Microsoft Project 18 

 مسار دورات نظم المعلومات اإلدارٌة

Code Course Hrs 

401 MIS I: Student Affairs 24 

402 MIS II: Staff Affairs 15 

403 MIS III: Post-Graduate Affairs 18 

404 MIS IV: Bylaws and Control Affairs 18 

405 MIS V: Cultural Relations Affairs 15 



التدريب عىل تكنولوجيا 

 املعلومات



(دورة.متدرب) 314,335 :2012/9/30 حتى المشروع بداية منذ المتدربٌن أعداد  

117,078(دورة.متدرب) موظفين218,236 + (دورة.متدرب) التدريس هيئة أعضاء. 

 



(دورة.متدرب) 905,40 : (2012/2011) المالي للعام المتدربٌن أعداد   

 5,912 (دورة.متدرب) موظفين34,993 + (دورة.متدرب) التدريس هيئة أعضاء. 



 إجمالً المدربٌن المعتمدٌن جٌد  جٌد جدا  / امتٌاز الجامعة

 6 3 3 القاهرة

 9 0 9 اإلسكندرٌة

 9 3 6 عٌن شمس

 9 1 8 أسٌوط

 7 0 7 طنطا

 7 3 4 المنصورة

 8 4 4 الزقازٌق

 11 1 10 حلوان

 12 4 8 المنٌا

 7 2 5 المنوفٌة

 7 2 5 قناة السوٌس

 9 4 5 جنوب الوادي

 5 1 4 بنً سوٌف

 9 2 7 الفٌوم

 7 0 7 بنها

 8 2 6 كفر الشٌخ

 6 1 5 سوهاج

 8 1 7 بورسعٌد

 5 0 5 دمنهور

 7 5 2 المنصورة فرع دمٌاط

 3 2 1 المنوفٌة فرع السادات

 6 3 3 جنوب الوادي فرع أسوان

 165 44 121 اإلجمالً



 الدورات المستحدثة عدد الساعات تارٌخ التفعٌل

 (نظم المعلومات اإلدارٌة)شئون الطالب دورة  24 1/7/2012تم التفعٌل ابتداء من 

 (نظم المعلومات اإلدارٌة)التدرٌس هٌئة شئون أعضاء دورة  15 1/7/2012تم التفعٌل ابتداء من 

 (نظم المعلومات اإلدارٌة)العلٌا الدراسات شئون دورة  18 1/7/2012تم التفعٌل ابتداء من 

 (نظم المعلومات اإلدارٌة)والكنترول اللوائح شئون دورة  18 1/7/2012تم التفعٌل ابتداء من 

 (نظم المعلومات اإلدارٌة)الثقافٌة العالقات شئون دورة  15 1/7/2012تم التفعٌل ابتداء من 

 (Endnote)دورة  15 1/1/2013سوف ٌتم التفعٌل من 

 الدورات الجاري تحدٌثها عدد الساعات التفعٌلتارٌخ التفعٌل 

 (SPSS)دورة التحلٌل اإلحصائً باستخدام برنامج  18 1/1/2013سوف ٌتم التفعٌل من 

 (MS-Office 2010)دورات التدرٌب على برامج  63 1/1/2013سوف ٌتم التفعٌل من 

 (Windows 7)دورة نظام التشغٌل  15 1/1/2013سوف ٌتم التفعٌل من 



بالجامعات المعلومات تكنولوجٌا أكادٌمٌات إنشاء أهداف: 

 مجانا   المعلومات تكتولوجٌا مجال فً العمل لسوق الطالب وتأهٌل تدرٌب1.

 لشركات السوقٌة التكلفة عن الطالب لباقى منخفضة وبتكلفة المتفوقٌن للطالب

 .الخاص القطاع

 فى متخصصة برامج على المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء وتدرٌب إعداد2.

 .المعلومات تكنولوجٌا مجال

 .المشروع إستمرارٌة ٌضمن دخل وإٌجاد بالجامعات التدرٌب بمراكز اإلرتقاء3.

 على إنشاء أكادٌمٌات تكنولوجٌا المعلومات بالجامعاتوافق المجلس األعلى للجامعات. 



أكاديمية : أوالCISCO  لمنح شهادةCCNA 

الكافى بالقدر مفعلٌن غٌر معلومات تكنولوجٌا أكادٌمٌة 35 عدد المصرٌة بالجامعات ٌوجد. 

دورة.طالب 5,000 عدد تدرٌب هو الحالً المالً العام خالل المستهدف العدد. 

لإلتصاالت القومً بالمعهد مدرب 69 عدد لتدرٌب اإلعداد جاري (NTI). 

شهادات : ثانياISTQB 

البرمجٌات هندسة كفاءة مركز مع التعاون جاري (SECC) الحاسبات بكلٌة الطالب ومنح لتدرٌب 

 .(والبرمجٌات اإللكترونٌة األنظمة إلختبار الصحٌحة العلمٌة األسس)  CTFL شهادة والهندسة

الحالً المالً العام خالل طالب 500 عدد وإختبار تدرٌب المتسهدف. 

 

 



بالكلٌة المعلومات تكنولوجٌا على التدرٌب أهمٌة عن الوعً ونشر التعرٌف. 

على بالكلٌة والموظفٌن التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب عن شاملة خطة أعداد 

 التدرٌب مركز مدٌر مع بالتعاون وذلك إلحتٌاجاتهم طبقا   المعلومات تكنولوجٌا

 :بالجامعة للمعلومات التنفٌذي والمدٌر

 علٌها الدرٌب تم التً والدورات الكلٌة من المتدربٌن عن شامل مسح عمل1.

 .التدرٌب لهم ٌسبق لم الذٌن والموظفٌن التدرٌس هٌئة وأعضاء

 .والموظفٌن التدرٌس هٌئة ألعضاء التدرٌب إحتٌاجات تحدٌد2.

التدرٌب مواعٌد لتحدٌد التدرٌب مدٌر مع بالتنسٌق الموضوعة الخطة تنفٌذ 

 .إلٌها الحاجة حٌن الكلٌات فً المعامل وتوفٌر للمتدربٌن

إختٌار فً بالمساعدة بالجامعة المعلومات تكنولوجٌا أكادٌمٌات تفعٌل فى المشاركة 

 .دولٌة شهادات ومنحهم لتدرٌبهم الطالب

 

 


