خطة التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المقدمـــة
يهــدا النامــامى الــد م ــا د اا ــم ال يا ــاو لالم ــنللي ل ـ الل ـااا الــد نمــاا اــدااو القيــاداو اوداايــة لــاد ال ــل
الملالية ل م ال تكمللل يا الملللماو لاوتصاوو لالحد م المللااو الت تحلل دل ا تماد التكمللل يا لتطنيقاتهـا لـ

ت ايع التممية لتحقيا اوهداا اومماية لالل ية لنماا نيئة م تدامة تش ع لد التحلل الد اواتصـاد الملالـ و لت ـهل
او ت اد م الخدماو اولكتالمية م انـل م مل ـاو لا ـلة مـ الم ـت يدي حيـت تنـم النامـامى التـداين لا

مـل

للقياداو اودااية ( ليا لل طد) لمد ( 3أيا ) لكل لاشـة تتنـم المحـالا اوانلـة و حيـت ـيكل المشـااكي لـ مهايـة
اللاشة ااداي

لـد نمـاا أل تطـليا يا ـة لتكمللل يـا الملللمـاو لاوتصـاوو ت ـاه م ـاهمة لا لـة لـ تحقيـا أهـداا

النامامى لالتح يز محل التغييا .

أهداا النامامى :
امطالااً م خااطة الطايا لالصالح اودااي لل ملاو (  )4102 – 4102لالتـ تـ نمل نهـا تحديـد محـالا ( )9لالصـالح
اودااي و لاـــد تـــ تحديـــد اوهـــداا للنامـــامى كمـــا لـــ ادمـــاا لالتـــ لهـــا الاـــة نمشـــال اكاديميـــة تكمللل يـــا الملللمـــاو

لاوتصــــاوو-:

*الم اهمة ال ا لة ل تاليى لتطنيا الحلكمة اولكتالمية .
*اشا ة لتلزيز منادئ الحك الاشيد .

*تلزيز الملااا لالمهاااو للقياداو اودااية اللليا لالل طد ل م ال تكمللل يا الملللماو لاوتصاوو .
*تهيئة نيئة ااملمية تم

مع متطلناو التحلل محل تقدي الخدماو الكتالمياً.

ال ئة الم تهدلة :
القياداو اللليا لالم نللي نالقطا او اللزااية لح ب الم تلياو ادماا -:
*اوداااو اللليا  :لكالا الل ازااو لان اا الهيئاو لالمدااا اللامي لالقياداو اللليا ل الحكلماو المحلية اوخـا

ل القطا ي اللا لالخاص .

*اوداااو الل طد  :انل اا اوداااو لاوا ا

لد م تل القطا ي اللا لالخاص .

المحلا اولل  :اللالاة ني تكمللل يا الملللماو لاوتصاوو لالتممية :
(*)أ تلااض اللالاة لالصلة ني التممية النشاية لتكمللل يا الملللماو لاوتصاوو .

(*)أ ـتخدا تكمللل يـا الملللمـاو لاوتصـاوو لتلنيـة احتيا ـاو التمميــة او تما يـة لاواتصـادية نـدااً مـ لنـع ال يا ــة

لامتهاااً نالتم يذ .

(*) ــاض م ــاهمة تكمللل يــا الملللمــاو لاوتصــاوو ل ـ تقــدي الخــدماو لم مل ــاو لا ــلة م ـ المحــالمي لاوايــاا
لال ئاو المهمشة لتكل هذا اللالاة زا و يت أز م التممية الم تدامة .

المحلا الثام  :يا او تكمللل يا الملللماو لاوتصاوو م أ ل التممية :
(*) لنع لتطليا او تااتي ياو لال يا او المتللقة نتكمللل يا الملللماو لاوتصاوو نشكل ا و للـ م ـاوو مختل ـة
(حكلمــة الكتالميــةو لحلكمــة الكتالميــة و لانــط الللــل لالتكمللل يــا لاونتكــاا ) لاومتقــال الــد اواتصــاد الاام ـ ( أاتصــاد
الملالة) .

(*) ا تلااض الل ائل القاملمية الدا مة و تخدا تكمللل يا الملللماو لاوتصاوو .
(*) اياس تقد المن

او ل منماا ا داد ال يا او الخاصة نتكمللل يا الملللمـاوو لاوتصـاوو لمقاامتهـا ليمـا نيمهـا

أل مع دلل اخا لها م س الخصائص ( نمد تحتية و اهزية الكتالمية ) .

المحلا الثالت :يا او الحكلمة اولكتالمية لا تااتي ياتها لتطنيقاتها:
(*) اض مالم اهي او ا ية لالملاح المظاية للحكلمة اولكتالمية لالحلكمة اولكتالمية .
(*) نماا تااتي ية للحكلمة اولكتالمية لالانط ني المظاية لالتطنيا .

(*) أ تخدا تكمللل يا الملللماو لاوتصاوو لتلزيز اكائز الحك الاشيد .

المحلا الاانع  :حلكمة اومتاميو
(*) التلاا لد م هل حلكمة اومتاميو لتاليى ما يمك تقديمه ل م ال حلكمة اومتاميو لادااته.

(*) التلاا لد خايطة الطايا لحلكمة اومتاميو لاهدالها لاو تاشاد نها لنماا ممه ية لانحة لتطليا النمـد او ا ـية
الملتمد ل هذا الم ال .

(*) تلايا اونلـاد اوخـا المتللقـة نـالنمد التحتيـة لحلكمـة اومتاميـو لالتاكيـز لـد مظـ ا ـماا المطااـاو لاداا ل مـالي
اومتاميو .

(*) تش يع او تخدا ال لي لالمتاميو لالحد م ال ـللكياو غيـا المقنللـة مـ خـالل يليـاو التمظـي التـ تشـمل القـلامي
لالتشايلاو لالملاييا او تما ية لدلع النالد الد مزيد م او تقااا لالتممية .

(*) ممااشة الملنل او المتللقة نالانيا الم تقنلية لد احة حلكمة اومتاميو لزياد الثقة لاوم .

لاشة مل ل نماا أل تطليا ال يا او لاو تااتي ياو  /القياداو اللليا
مد اللاشة  )3( :أيا تداينية
هدا اللاشة  :اك اب المشااكي الملااا لالمهاااو لـ كي يـة نمـاا أل تطـليا يا ـاو لا ـتااتي ياو متللقـة نتكمللل يـا
الملللماو لاوتصاوو لاوطال

لد ت ااب دللية ملتمد ل هذا لم ال .

ال ئة الم تهدلة  :لكالا الل ازااو و المدااا اللامي لملالميه و مداا الكلياو لملالميه لم ه نم تلاه .
الم اداو الائي ية لللاشة

اليــل اولل  :اللالاــة نـــي تكمللل يــا الملللمــاو لاوتصـــاوو لالخطــلاو اللمليــة لا ـــ ال يا ــة لتكمللل يــا الملللمـــاو

لاوتصاوو لاوطا القاملمية الت تحك التلامل مع الملللماو .

اليــل الثــام  :ا ــتلااض ل ــتااتي ية الحكلمــة اولكتالميــة لتطنيقاتهــا ل ـ الل ـااا لتقيــي ال اهزيــة اولكتالميــة لا ــتخدا
تكمللل يا الملللماو لاوتصاوو لللصلل للحك الاشيد  ..مع أمثلة تطنيقية .

اليل الثالت  :اض ت ااب دللية لمحلية ما حة ل م ال نمـاا يا ـاو ل ـتااتي ياو لتكمللل ياالملللمـاو لاوتصـاوو
لاممية الملللماو لنيا مللااو التطنيا .

لاشة مل ل نماا أل تطليا ال يا او لاو تااتي ياو  /القياداو الل طد
مد اللاشة  )3( :أيا تداينية
هدا اللاشة  :اك اب المشااكي الملـااا او ا ـية لمصـطلحاو ال يا ـة لاو ـتااتي ية لال ـاا نيمهمـا لصـقل مهـاااته
ل كي ية نماا يا ة متللقة نتكمللل يا الملللماو لاوتصاوو .
ال ئة الم تهدلة  :مدااا اوا ا لان اا الهيئاو لم نلل الشلب لم ه نم تلاه . .
الم اداو الائي ية لللاشة

اليــل اولل  :م ــاهي

امــة ل ـ ال يا ــة لاو ــتااتي ية لال ــاا نيهمــا مــع ا ــتلااض لخط ـلاو نمــاا يا ــة لتكمللل يــا

الملللماو لاوتصاوو و لالمصلص القاملمية الت تمظ اللمل ل هذا الم ال .

اليــل الثــام  :تطنيقــاو مليــة (نــم اللمــل ال اا ـ ) وات ـااح يا ــة لتكمللل يــا الملللمــاو لاوتصــاوو لممااشــة لــاا
اللمل .

اليــل الثالــت  :لنــع ملــاييا تقييميــة لقيــاس مــد م ــاح ال يا ــة لتقيــي ال اهزيــة اولكتالميــة لالنمــد التحتيــة لتحقيــا
التممية.

