قائمة عمالء
مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات
م

البيان

1

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

2

وزارة التربية والتعليم

3

وزارة السياحة

4

وزارة الكهرباء :تأهيل العاملين بمراكز نظم المعلومات بالشركات التالية:
شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء
هيئة كهرباء الريف
هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
الشركة المصرية لنقل الكهرباء

5

وزارة الصحة والسكان -مستشفى الهالل

6

وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية

7

وزارة الزراعة

8

وزارة المالية

9

رئاسة الجمهورية

11

الجهاز المركزي للمحاسبات

11

الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة

12

الهيئة العامة لتنشيط السياحة

13

الهيئة القومية للبريد

14

هيئة الرقابة الدوائية

11

الهيئة العربية للتصنيع

16

الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

17

الهيئة العامة للصوامع والتخزين

18

جامعة مصر الدولية
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كلية الهندسة وكلية العلوم جامعة حلوان

21

كلية التربية جامعة عين شمس

21

كلية التربية جامعة الزقازيق

22

كلية التجارة جامعة األزهر

23

األكاديمية الحديثة بالمعادى

24

اكادمية طيبة بالمعادى

21

شركة المقاولون العرب

26

شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

27

شركة راية القابضة

28

شركة ايجوث للسياحة

29

الشركة المصرية للخدمات البترولية

31

الشركة المصرية القابضة للمطارات والمالحة الجوية

31

شركة الجمهورية لألدوية

32

الشركة القابضة لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي

33

الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي بالمدن

34

مدرسة القديس يوسف باالسماعلية

31

مدرسة القديس يوسف بالزمالك

36

معهد تيودور بلهارس لألبحاث

37

معهد التخطيط القومي

38

دار الكتب المصرية

39

دار اإلفتاء المصرية

41

معهد بحوث البترول

41

نقابة المعلمين  --القاهرة

42

شركة تطوير تكنولوجيا النقل  -وزارة النقل

43

نقابة المحامين المصرية

44

الهيئة العامة لقصور الثقافة

44

الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

44

الهيئة العامة لتعليم الكبار

44

شركة تكنولوجيا المنشآت المالية)(E-finance

44

وزارة السياحة

44

وزارة الرياضة

45

وزارة الشباب

45

وزارة التموين والتجارة الداخلية

42

هيئة اآلثار

43

هيئة ستاد القاهرة

44

الشركة القومية للتشييد والتعمير

44

نقابة التجاريين

44

نقابة المهندسين

44

أكاديمية البحث العلمى

44

صندوق تمويل المشروعات – وزارة التربية والتعليم

44

معهد ناصر للبحوث والعالج

45

المركز القومي للسينما

45

الشركة العامة للصوامع والتخزين

42

الشركة القومية للتشيد والتعمير

43

المجلس القومي للصحة النفسية

44

المجلس األعلي لألثار

44

المجموعة الدولية لإلتصاالت

44

المعهد القومي للقياس والمعايرة

44

الهيئة العامة لألرصاد الجوية

44

الهيئة العامة للتأمين الصحي

44

معهد يتودور بلهارس

45

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

45

شركة النصر للخدمات (كوين سيرفيس)

42

الشركة المصرية إلدارة وتشغيل مترو األنفاق

43

مستشفي الجمهورية

44

مستشفي باب الشعرية (سيد جالل)

44

مستشفي السكة الحديد

44

مستشفي الشيخ زايد

44

مشيخة األزهر

44

الهيئة العامة لإلسثمار

