املستهدفون يف الدورة:
أ عض ا ا ائة ا التيمةةةا يف ام اي ا اومواةا واملي د التيةةا الي امون يف ويو ا اوتوا الايةو واليمةو لمةة ج
التيمةةةا.

األ داف الي اا لمدورة:

-

متمني املش ركني ان التياف عمى اةظوا ا التيمم الايةةا اود ثا.
التيا ف عمى من ذج التيمةم الايةو املتم ال كةةوذج التيمةم االفرتاضو.
التياف عمى طاائق التيمةم والية س اووسب.
التياف عمى اي ري وصةةم وعاض املة ج الايةةا.
استخدام نظ م إدارة ويمم ووصةةم اةه ج ويمةةو وفق اي ري كوالةيت.

مةا اإلشااف:

رئةس ام ايا االفرتاضةا السور ا

د0خمةل عجةو

اي ون وز ا التيمةم الي يل

د .عبد املةري جنم

أاني المجةا الوطةةا السور ا لمةونسمو

د .نض ل حسن

اد ا التخيةط والتي ون الدويل

أ.اةى اوةود

اخلرباا:
خرباا امتب الةونسمو اإليمةةو يف الدول اليابةا
اي ون وز ا التيمةم الي يل

د .أن س بو الل
د .سمةم شح دة
د .ر ض طةفور

ن ئب رئةس ام ايا االفرتاضةا السور ا

د .ف طةا بدر

اد ا ع م ااكز الية س والتيو م

د .اةسون دش ش

باااع اااا الدكتور بس م اباا ةم
وز ا التيمةم الي يل
ويياااااااد
وزارة التيمةم الي يل والمجةا الوطةةا السور ا لمةونسمو
ب لتي ون اع
امتب الةونسمو اإليمةةو لمرتبةا يف الدول اليابةا اا بريوا
دورة لتدر ب ادربني  TOTحول ويو ا باااج ويمةةةا ودر بةا ذاا
حمتوا ريةو وريةةا التيمةم الي يل "
داشق ا وزارة التيمةم الي يل ا ي عا الب سل
16- 15نةس ن 2019

أمهةا الدورة:
اع التيور المبةااااا يف التمةولواةاااا الايةةا وانفتااا اليااا ر عمى املي رف اليت وزا دا بشمل اياد وبني
ضاايا األس ا لةب التيمةةةا التيمةد ا وعدم يدرل عمى احتواا المم ال ز ا ان امليافا املتدفيا بشاامل
استةا لذا دعت اوا ا اا إت ويو ا املةا ا ج الدراسةا يف املة د ن التيمةةةاااا لتالام اتيمبا ا ا اليصاااا
الايةو فتم طا فماة استبدال املةهج التيمةدي الوريو مبصيمح اد د و و "املةهج الايةو".
إن حتو ل املةا ا ج إت الايةةاااا جتا ا ج إت وي ون بني اخلرباا التيةةني وامليةةني وإت حتد د أ داف املةهج
وطاق ودر س ا وأس ا لةب التيو م والية س حةث تضااةن املةهج الايةو جمةوعا ان اخلرباا التيمةةةا
اليت تم ووفري لمةتيمم عرب ويةة ا االوص ا الا التمةولواةا اود ثا لتحيةق عةمةا التيمم و تساام املةهج
الايةو ب لتةوع واملاونا وأداا أكثا وأثرياً لمةحتوا اليمةو عمى املتيمةني ف لايةةا ساااا مهت يف حتو ل
املةهج الوريو ان صااااورو ام ادة يف األفم ر واملف ةم واوي ئق يف المتب إت أفم ر واف ةم وحي ئق
اائةا ك ألفالم التيمةةةا ثالثةا األبيااااااا د أو ال صاااووةا ب لتواصااال الفوري عرب شااابما االنرتنت واو ك ة يف
اكتس ب امله راا واخلرباا لمةوايا التيمةةةا املختمفا .
وليل ا ستيدا ذه الدورة التدر بةا ان نت ئج وووصة ا ستس م يف ويو ا األداا يف اليةمةا التيمةةةا
وصة غا اة ج ويمةةةا ذاا حمتوا ريةو ودر يب ويمةةو يف خمتما اجمل الا واالختص ص ا.

التويةت

9.00-8.30
10.00-9.00
10.30-10.00
11.00-10.30
11.30-11.00
12.30-11.30
13.00-12.30
15.00-13.00
التويةت

ادول األعة ل لمدورة التدر بةا
الفي لة ا لمةوم األول 2019/4/15
التسجةل

املدرب

االفتت
الدكتور نض ل حسن
كمةا المجةا الوطةةا السور ا لمةونسمو
الدكتور أن س بو الل
كمةا خبري التيمةم الي يل مبمتب الةونسمو /بريوا
الدكتور سمةم شح دة
كمةا خبري التيمةم التيين واملهين /بريوا
السةد وز ا التيمةم الي يل
كمةا راعو الفي لةا
أثا التحوالا الايةةااا عمى التيمةم :اةظوا اا التيمةم
د .ف طةا بدر
الايةةااا املتما امااا-اما ايااا االفرتاضااااةااا السااااور ااا
منوذا
د .اةسون دش ش
طاائق التيمةم والية س الايةو اوو سب
اسرتاحا
أنظةااا إدارة التيمم واالختب ا ر ووتبع املتيمم :وصااااةةم
د .ر ض طةفور
والفا ق الفين
ااايااار وااياامااةااةااو كااوالااةاايت ا ا واااز )QUality
م .عال حةدر
)Matters
اسرتاحا
د .ر ض طةفور
ودر ب ا عمى نظ م إدارة التيمم(اود ل)املفتو املصدر
الفا ق الفين
ويسااااةم املتدربني إت جمةوع ا كل اةه املا ان 3
م .عال حةدر
اتدربني اختة ر اوتوا الذي سااةجاي ويو اه ان يبل
م .رند شيب ن
كل جمةوعا

الفي لة ا لمةوم الث نو 2019/4/16

املدرب

وصةةم ايار ويمةةو وفق اةهجةا كوالةيت ا واز:
امسا وةفةذ ا عةمةا أوت

د.ف طةا بدر
الفا ق الفين
م .عال حةدر
م .رند شيب ن

 13.00-11.30وصةةم ايار ويمةةو :امسا وةفةذ ا عةمةا ث نةا

د .ر ض طةفور
الفا ق الفين

11.00-9.00
11.30-11.00

اسرتاحا

 13.30-13.00عاض اوتوا املةفذ ان يبل إحدا اجملةوع ا
 14.30-13.30امسا أس ما وويةةم وني ش وخت م الورشا

اخلرباا والفا ق الفين

