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ن إل العاصمة  33أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، تدريب حوالي  ألف متدرب من المنتقلي 

، ومن المقرر االنتهاء من تدريب األعداد المتبقية بنهاية  38اإلدارية الجديدة من إجمالي  ن ا مستهدفي 
ً
ألف

ن إل   : وهي برامج  7أكتوبر القادم، ويخضع المتدربي 
 

: برامج ت
ا
 نمية الثقافة الرقميةأوًل

ية أكبر من األدوات المستخدمة. ويمكن  امج إل تطوير ثقافة رقمية تعتمد عىل الموارد البشر تهدف هذه البر
ي تعزيز الثقافة الرقمية. 

ن
ن ف ن العاملي   أن يساعد االعتماد عىل الجاهزية الرقمية بي 

 
افية  برنامج التحول الرقمي للقيادات التنفيذية واإلشر

 
ن الرقمي وكيفية االستفادة يهدف ا نامج إل تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكي  لبر

ي 
ن
نت األشياء وسلسلة الكتل ف من التكنولوجيات الحديثة، ومنها البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي وإنبر

 .  تطوير األعمال داخل بيئة العمل الحكومي
 

نامج القيادات  افية، وتنفذه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ويستهدف البر التنفيذية واإلشر
 )إيتيدا( باستخدام آلية التعلم عن ُبعد. 

 
 برنامج أساسيات االبتكار والتفكير اإلبداعي للقادة الحكوميير  

 
ي الع

ن
نامج إل تعزيز ثقافة االبتكار واإلبداع ودعم تطبيق منهجيات التفكب  اإلبداعي ف مل يهدف البر

ن  ي خلق نموذج عمل وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التمب 
ن
، بما يساهم ف  . الحكومي الحكومي

 
افية وتنفذه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات )إيتيدا(  نامج القيادات التنفيذية واإلشر ويستهدف البر

 باستخدام آلية التعلم عن ُبعد. 
 

 فسادثانًيا برنامج التحول الرقمي لمكافحة ال

نامج إل نشر وتعزيز ثقافة مكافحة الفساد من خالل التحول الرقمي والحوكمة والبنية  يهدف البر
افية وتنفذه األكاديمية  نامج اإلدارة اإلشر ن بالجهاز اإلداري للدولة. ويستهدف البر المعلوماتية للعاملي 

 الوطنية لمكافحة الفساد باستخدام آلية التعلم عن ُبعد. 

 

  



 

ا برنامج أساسيات التحول 
ً
 الرقمي ثالث

ي أنماط 
ن
ن بالجهاز اإلداري للدولة لمواكبة التطور ف نامج إل تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملي  يهدف البر

ي الدرجة األول )ب( والثانية 
نامج موظفن العمل المستحدثة لتحقيق رؤية مرص الرقمية. ويستهدف البر

 مي لالتصاالت باستخدام آلية التعلم عن ُبعد. والثالثة وينفذه المعهد القو 
 

 رابًعا برامج تنمية المهارات الرقمية
 

ا بنتائج 
ً
شاد ن بالجهاز اإلداري للدولة اسبر امج إل تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملي  تهدف هذه البر

 . ن  العاملي 
 

 خامًسا برنامج أساسيات المهارات الرقمية
 

نامج إل نشر الثق ن يهدف البر ن االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بي  افة الرقمية وتمكي 
ن بالجهاز اإلداري للدولة.   جميع العاملي 

 
ن بالجهاز اإلداري للدولة وتنفذه مؤسسة "أي سي دي إل" العربية باستخدام  نامج العاملي  ويستهدف البر

 آليات التدريب التفاعىلي والتعلم عن ُبعد. 
 

 ج مهارات الحاسب اآللي المتقدمةسادًسا برام
 

ن االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات من خالل برامج وشهادات معتمدة  نامج إل تمكي  يهدف البر
ي واالختبارات.   دولًيا وفق معيار يضمن جودة المنهج التدريبر

 
كات   ن بالجهاز اإلداري للدولة وتنفذه شر نامج العاملي   Microsoft/ Cisco/ Certiportويستهدف البر

 باستخدام آليات التدريب التفاعىلي والتعلم عن ُبعد. 
 

 سابًعا برامج تنمية مهارات العاملير  
 

، ويندرج تحتها  ن بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي امج إل تنمية مهارات العاملي  تهدف هذه البر
ي مجاالت محددة، منها: 

ن
 عدة برامج تهدف إل تنمية المهارات ف

 
 امج تنمية المهارات القيادية والتخصصية لمديري وحدات التحول الرقمي بر  -

 
ن بقسم دعم البنية التحتية  -  برامج تنمية مهارات العاملي 

 
ن بقسم دعم األعمال  -  برامج تنمية مهارات العاملي 

 
ن بقسم تكامل التطبيقات  -  برامج تنمية مهارات العاملي 


