أكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية
لقادة القطاع الحكومي
أوالا -المدة الزمنية:
تغطي الخطة المقترحة ،التدريب على منهاج األكاديمية خالل عامين تبدء في الربع الثالث من
 5102وتنتهي في الربع الرابع من .5102

ثانيا -الفئة المستهدفة:
سوف يتم اطالق مشروع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية في مصر
خالل الفترة المحددة بحيث تستهدف اربع فئات:
الفئة األولى القيادات  :قادة القطاع الحكومي المتواجدين على رأس عملهم ،بحيث تشمل معاوني
الوزراء ورؤساء الجهات ووكالء الوزراء ،وكذلك المدراء المركزيين ومدراء الفروع في الو ازرات
والهيئات والمؤسسات.
الفئة الثانية "اإلدارة الوسطى" :موظفي القطاع العام المرشحين لتولي مناصب إدارية في القطاع
العام "الصف الثانى" ،وهم من سوف يكون لهم حق تولي مناصب قيادية ،المبين تفصيال في
الفئة األولى ،بناء على خريطة التحركات والترقي في خالل الخمس سنوات المقبلة.
الفئة الثالثة "عموم العاملين بالجهات الحكومية" :موظفي القطاع العام من الدرجات اإلدارية
"الثانية والثالثة" وذلك بترشيح مجموعات ممثلة عن هذه الفئة بكل جهة لها نسبة تمثيلية عن
شاغلي هذه الدرجات بكل جهة وتسمي "مجموعات العمل".
الفئة الرابعة "االكاديميين" :وهم األساتذة والمدرسين بالجهات األكاديمية التي تعمل في مجال
تأهيل الطالب على موضوعات الخدمة العامة بحيث تضمن شمول المناهج التعلمية "الدرجات
المختلفة" وتمكن القائمين عليها من الموضوعات التدريبية الالزمة في مجال التكنولوجيا والتنمية.

ثالثا -ورشات العمل والتدريب:
 خالل العام :5102 - 5102

o

خمس ورش عمل لمعاوني ووكالء الوزراء رؤساء الجهات 51 ،متدرب في كل
ورشة.

 oعشر دورات تدريبية للمدراء العموم والمركزيين في القطاع العام 51 ،متدرب في
كل ورشة.
 oعشر دورات تدريبية للفئة الثانية "اإلدارة الوسطى" 51،متدرب في كل ورشة.
 oخمس ورش عمل تتناول المحور الرابع من التدريب للمدراء المركزيين في قطاع
االتصاالت ومدراء المعلوماتية ومدراء التخطيط فقط في الو ازرات والمؤسسات.
 oعشر ورش عمل للفئة الثالثة "عموم العاملين بالجهات الحكومية" بحيث
تستهدف عشر مجموعات ممثلة عن عشر جهات
 oسيتم البدء بالتدريب التخصصي لألكاديميين ،بحيث يتم تطوير مقرر
"المعلوماتية واالتصاالت" المحددة في منهاجهم لتتناول المحاور الثالثة األولى
من منهاج األكاديمية وتغطي  021ساعة عمل على مدى فترة التدريب في
جاهتين أكاديميتين يتم تحديدهم بناء على معايير اختيار.
 خالل العام :5102 -5102
 oخمس ورش عمل لمعاوني ووكالء الوزراء رؤساء الجهات 51 ،متدرب في كل
ورشة.
 oعشر دورات تدريبية للمدراء العموم والمركزيين في القطاع العام 51 ،متدرب في
كل ورشة.
 oعشر دورات تدريبية للفئة الثانية "اإلدارة الوسطى" 51،متدرب في كل ورشة.
 oخمس ورش عمل تتناول المحور الرابع من التدريب للمدراء المركزيين في قطاع
االتصاالت ومدراء المعلوماتية ومدراء التخطيط فقط في الو ازرات والمؤسسات.
 oعشر ورش عمل للفئة الثالثة "عموم العاملين بالجهات الحكومية" بحيث
تستهدف عشر مجموعات ممثلة عن عشر جهات.
 oاستمرار التدريب التخصصي لألكاديميين ،والذي هو تطوير مقرر "المعلوماتية
واالتصاالت" ليشمل  021ساعة عمل على مدى فترة التدريب في ثالث جهات
أكاديمية جديده.

رابعا -عدد الساعات التدريبية:
 .0بالنسبة للدورات التدريبية:
 .aالعالقة بين تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية ( 52ساعة)
 .iمحاضرة  5سا*  3أيام باالسبوع ( 2أسابيع)
 .bسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية ( 52ساعة)
 .iمحاضرة  5سا*  3أيام باالسبوع ( 2أسابيع)
 .cالحكومة االلكترونية  -االستراتيجيات والسياسات والتطبيقات ( 52ساعة)
 .iمحاضرة  5سا*  3أيام باالسبوع ( 2أسابيع)
 .5بالنسبة لورشات العمل:
 .aورشة عمل مكثفة للمحاور الثالث  3سا *  3أيام باألسبوع.

