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مقدمه
يسر وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير تقديم هذا التقرير الذي يرصد اداء االدارة العامة للتطوير االداري خالل العام
المالي  1435-1434هـ الموافق للعام الميالدي 2012م حيث يتناول التقرير الجهود التي بذلت لتحقيق التنمية االدارية
الشاملة للوزارة وعناصرها المختلفة من التدريب والتأهيل والتنظيم فعلى صعيد تدريب الموارد البشرية قامت ا ادارة
التدريب بإعداد وتصميم وتنفيذ نحو من ثالثين برنامج تدريبي نفذت عبر نحو ثمانين مجموعة تدريبية و استهدفت أكثر
من الف وخمسمائة من منسوبيها من الرجال والنساء كما تنوعت البرامج التدريبية من حيث الشريحة المستهدفة
لتغطي شرائح كبيرة مثل شريحة القادة والقيادات المتوسطة ومنسوبي التخطيط والتطوير وكذلك شريحة الوظائف
الهندسية ووظائف المتابعة والوظائف القانونية والتي بحمد اهلل حققت نسبة عالية من الرضى لدى المتدربين بلغت
وفقا لنتائج التحليل االحصائي اكثر من ، %85كما تضمن التقرير رصدا للمنجزات في مجال التأهيل العلمي للموظفين و
الموظفات عبر برامج االبتعاث الخارجي والدراسة في الداخل حيث بلغ عدد الموفدين حتى نهاية العام المالي المنصرم
نحو  30مبتعثا للدراسة في الخارج اما اعداد الموفدين فبلغ نحو  70موفد الى الجامعات الداخلية كما استعرض التقرير
انجازات االدارة في مجال التنظيم حيث قامت بأعداد دليل المراسالت الكتابية والذي يعد مرجعا مهما تم توزيعه على
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م

4

جميع قطاعات الوزارة كما قامت ادارة التنظيم بإعداد الدليل التنظيمي لإلدارة العامة للتطوير االداري واالدارة العامة
لألمن والسالمة وفي النهاية ال يسعنا الى نقدم الشكر الى وزير التربية والتعليم صاحب السمو االمير فيصل بن عبداهلل
بن محمد ومعالي النواب الكرام على دعمهم وتشجيعهم لتحقيق اهداف التنمية االدارية الشاملة
د .نايف بن هشال الرومي

الرؤية
تحقيق التنمية االدارية الشاملة في جهاز وقطاعات الوزارة

الهدف
التطوير المستمر للموارد البشرية والبنية االدارية عبر عمليات التدريب والتأهيل والتنظيم
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منجزات ادارة التدريب
البرامج التدريبية في الخارج

اسم البرنامج:
االتجاهات الحديثة في ادارة الموارد البشرية
الهدف العام للبرنامج :
إطالع المشاركين على أحدث االتجاهات اإلدارية المتعلقة بتطوير الموارد البشرية .و تعريفهم بالتوجهات والمبادرات الجديدة التي تطبقها
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال تنمية رأس المال البشري واالرتقاء بالمهارات االدارية التي تساهم في زيادة الفعالية
واإلنتاجية للعاملين في تلك المؤسسات.
االهداف التفصيلية للبرنامج
•تعريف المشاركين بأهم مالمح تطور الفكر اإلداري الحديث واالتجاهات المعاصرة.
•تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتعلقة بأفضل الممارسات للبرامج والتطبيقات الحديثة لمفاهيم تطوير الموارد البشرية .
•استعراض لنماذج وتجارب وممارسات بريطانية حديثة في مجال ادارة الموارد البشرية.
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اسم المدرب :
د .سعد بن إبراهيم الخلف-د .محمد بن مصطفى النجار-م .أشرف فضيل جمعة
اسم المشرف من الوزارة :
أ .سليمان بن عبدالرحمن الزهير
اسم المنسق من الوزارة :
أ .بدر بن فهد العسكر -أ عبدالرحمن الزهراني – أ سارة القحطاني

االتجاهات الحديثة في ادارة الموارد البشرية  -المجموعة ()1

مشروع 1

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

بريطانيا (لندن)

خمسة ايام

 28رجب 1433

 29متدرب

منسوبي التخطيط والتطوير

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

% 83

% 87

% 88

% 79

% 84

90%
87%

88%

88%

86%
84%

83%

82%
78%
76%
74%
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ
ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ
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االتجاهات الحديثة في ادارة الموارد البشرية  -المجموعة ()2

مشروع 1

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

بريطانيا (لندن)

خمسة ايام

 28رجب 1433

 29متدرب

منسوبي التخطيط والتطوير

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

81%

85%

86%

78%

83%

88%
85%

86%

86%

84%
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82%
80%
78%

81%
78%

76%
74%
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ
ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ
ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

االتجاهات الحديثة في ادارة الموارد البشرية  -المجموعة ()3

مشروع 1

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

بريطانيا (لندن)

خمسة ايام

 28رجب 1433

 29متدرب

منسوبي التخطيط والتطوير

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

81%

85%

86%

78%

83%

88%

86%

86%

86%

84%
82%

81%

80%
78%
76%
74%
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ
ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ
ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
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مشروع تدريب منسوبي المتابعة والقانونية ولجنة توحيد االجراءات (باريس)
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اسم البرنامج:
هندسة االجراءات االدارية.
الهدف العام للبرنامج :
إعادة التفكير المبدئي واألساسي في تصميم العمليات اإلدارية جذريا لتحقيق تحسينات جوهرية عالية في معايير األداء.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•تغيير المنهج األساسي للعمل لتحقيق تطور جوهري في األداء في مجال السرعة والتكلفة والجودة.
•التركيز على العمليات اإلدارية وليس األنشطة.
•التركيز على إعادة تصميم نظم العمل األساسية وال تهتم باإلدارات وتقسيماتها.
•تنمية مهارات مختلف القيادات في مجال إعادة البناء والتطوير.
•التوجه نحو تنمية روح فريق العمل باعتباره األساس لنجاح الهندرة .
اسم المدرب :
د .خليل بن سعد.

اسم المنسق من الوزارة :
احمد بن محمد الشهري.

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المشرف من الوزارة :
محسن بن محمد البقمي.
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المسؤولية التأديبية )1

مشروع2

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

فرنسا  -باريس

خمسة ايام

 30يونيو الى  4يوليو 2012

 26متدرب

فريق اإلجراءات ومساعدين الخدمات المساندة
في ادارات التعليم

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
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االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

91%

89%

96%

89%

91%

اسم البرنامج:
العقود االدارية
الهدف العام للبرنامج :
امداد الفئة المستهدفة بمعرفة -والتدريب العملي على -مهارات إعداد العقود ومواجهة مشكالتها.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
تزويد المشـاركين بالمعارف والمهارات األساسية لصياغة وإعداد العقود اإلدارية وتنمية مهاراتهم في إداراتها ومواجهة المشكالت
المترتبة على عمليات التعاقد وتنفيذ العقود  ..ومعالجة األخطاء الشائعة بهذا المجال الحيوي الهام.
تنمية مهارات المشاركين على األصول القانونية الواجبة اإلتباع لصياغة القوانين واألنظمة والقرارات اإلدارية تجنبًا ألية مطاعن قد تثار بسبب
عيوب صياغة القرارات ،وإلقاء الضوء على أهمية القرار اإلداري وأنواعه ونفاذه في حق الغير ،وكيفية إنهائه.
اسم المدرب :
الدكتور خالد الشرقاوي السموني.

اسم المنسق من الوزارة :
أ.احمد بن محمد الشهري.

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المشرف من الوزارة :
أ.محسن بن محمد البقمي.
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العقود االدارية()1

مشروع2

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

فرنسا  -باريس

خمسة ايام

 30يونيو الى  4يوليو 2012

 26متدرب

موظفي القانونية

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

82%

80%

80%

84%

81%

85%

84%

84%
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83%
82%

82%

81%

80%

80%

80%

79%
78%
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اسم البرنامج:
المسؤولية التأديبية.
الهدف العام للبرنامج :
امداد الفئة المستهدفة بمعرفة -والتدريب العملي على -المسؤولية التأديبية .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•اكساب المشاركين فكرة المسؤولية.
•إكساب المشاركين مفهوم العقوبة التأديبية.
• توضيح نطاق المسؤولية التأديبية .
•تنمية مهارات المشاركين في المسؤولية التأديبية .
•إكساب المشاركين المبادئ واالجراءات التأديبية .
اسم المدرب :
د .عصام مبارك.

اسم المنسق من الوزارة :
أ .سليمان الكليب.

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المشرف من الوزارة :
أ.محسن بن محمد البقمي.
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المسؤولية التأديبية )1

مشروع2

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

فرنسا  -باريس

خمسة ايام

 30يونيو الى  4يوليو 2012

 26متدرب

موظفي المتابعة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

78%

78%

88%

84%

82%

90%

88%

88%
86%
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84%

84%
82%
80%
78%

78%

78%

76%
74%
72%
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

مشروع تدريب موظفي المرتبة (11-10-9كوااللمبور)

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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اسم البرنامج:
تنمية المهارات االدارية لرؤساء االقسام.
الهدف العام للبرنامج :
صقل مهارات رؤساء االقسام والمشرفين في معرفة فلسلفة هندسة االعمال االدارية.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
يتعرف المتدرب على :
•مفهوم ادارة حديث مرتبط بالجودة .
•تحسين وتبسيط اساليب وإجراءات العمل .
•تحليل وتصميم العمليات االدارية وتقييم النتائج.
•كيفية االتصال االداري الفعال.
•كيفية تحليل المشكالت واتخاذ القرارات.
•كيفية اعادة صياغة الهيكل التنظيمي.

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المدرب :
االستاذ الدكتور محمد عبدالعزيز-استاذ دكتور سليمان زيدان-استاذ شرف غريب-استاذ دكتور زكي محمود هاشم .
اسم المشرف من الوزارة :
مذكر بن سعد الفريح.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .عبداهلل الصقر – أ  .سعود الدوسري – أ .وائل آل مرعي.

تنمية المهارات االدارية ()1

مشروع3

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

ماليزيا  -كوااللمبور

خمسة ايام

 28شوال إلى  3ذو القعدة 1433

 25متدرب

موظفي المرتبة 11-10-9

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

81%

78%

90%

84%

83%

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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تنمية المهارات االدارية ()1

مشروع3

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

ماليزيا  -كوااللمبور

خمسة ايام

 28شوال إلى  3ذو القعدة 1433

 25متدرب

موظفي المرتبة 11-10-9

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

86%

86%

90%

85%

87%

تنمية المهارات االدارية ()1

مشروع3

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

ماليزيا  -كوااللمبور

خمسة ايام

 28شوال إلى  3ذو القعدة 1433

 25متدرب

موظفي المرتبة 11-10-9

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

85%

85%

94%

86%

88%

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

23

تنمية المهارات االدارية ()1

مشروع3

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

ماليزيا  -كوااللمبور

خمسة ايام

 28شوال إلى  3ذو القعدة 1433

 25متدرب

موظفي المرتبة 11-10-9

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

80%

75%

85%

81%

81%

اسم البرنامج:
تنمية المهارات االدارية لرؤساء االقسام (االسبوع الثاني).
الهدف العام للبرنامج :
صقل مهارات رؤساء االقسام والمشرفين في معرفة فلسلفة هندسة االعمال االدارية.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
ان يتعرف المتدرب على :
•مفهوم ادارة حديث مرتبط بالجودة .
•تحسين وتبسيط اساليب وإجراءات العمل .
•تحليل وتصميم العمليات االدارية وتقييم النتائج.
•كيفية االتصال االداري الفعال.
•كيفية تحليل المشكالت واتخاذ القرارات.
•كيفية اعادة صياغة الهيكل التنظيمي.
اسم المدرب :
االستاذ الدكتور محمد عبدالعزيز-استاذ دكتور سليمان زيدان-استاذ شرف غريب-استاذ دكتور زكي محمود هاشم

اسم المنسق من الوزارة :
ا .خالد الجنيدل –أ .فهد الدعجاني-أ .علي باألسمري.

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المشرف من الوزارة :
ناصر بن عبداهلل المهيزع.
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تنمية المهارات االدارية ()2

مشروع3

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

ماليزيا  -كوااللمبور

خمسة ايام

 21إلى  25شوال 1433

 25متدرب

موظفي المرتبة 11-10-9

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

86%

82%

92%

82%

86%

تنمية المهارات االدارية ()2

مشروع3

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

ماليزيا  -كوااللمبور

خمسة ايام

 21إلى  25شوال 1433

 25متدرب

موظفي المرتبة 11-10-9

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

79%

78%

89%

84%

83%

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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تنمية المهارات االدارية ()2

مشروع3

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

ماليزيا  -كوااللمبور

خمسة ايام

 21إلى  25شوال 1433

 25متدرب

موظفي المرتبة 11-10-9

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
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االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

75%

86%

91%

80%

83%

تنمية المهارات االدارية ()2

مشروع3

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

ماليزيا  -كوااللمبور

خمسة ايام

 21إلى  25شوال 1433

 25متدرب

موظفي المرتبة 11-10-9

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

79%

79%

89%

79%

82%

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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اسم البرنامج:
قياس االداء االستراتيجي
الهدف العام للبرنامج :
يهدف هذا البرنامح إطالع المشاركين على أحدث طرق إدارة األداء وتزويدهم بالمهارات الالزمة لقياس األداء االستراتيجي.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•التعريف بالعملية اإلدارية وربطها بأهداف األفراد والمؤسسات
•إحاطة المشاركين بعناصر نظم اإلدارة ومبادئها العامة.
•تطبيق عملي على تطوير خطط استراتيجية فعالة.
•التعريف بأهمية القياس من اجل اداء مؤسسي أفضل.
•تطبيق عملي على األداء المؤسسي باستخدام األساليب العلمية الحديثة
اسم المدرب :
د .عماد بن محمد مكي الكردي-أ .حيدر الشاكري-م .أشرف فضيل جمعة-د .هدى محمد عزت صقر.
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المشرف من الوزارة :
أ.ظافر بن سعيد االحمري.
اسم المنسق من الوزارة :
أ.عبدالرحمن البيز-أ .سلطان الغنيمي-أ .ماجد الرشيد – أ  .سمر الرشود.

قياس االداء االستراتيجي ()1

مشروع3

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

ماليزيا  -كوااللمبور

خمسة ايام

 28شوال إلى  3ذو القعدة 1433

 25متدرب

موظفي المرتبة 11-10-9

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

90%

87%

92%

85%

89%

94%

92%

92%
90%
88%

87%
85%

84%
82%
80%
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﺴﻮﻁ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﺴﻮﻁ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ
ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

86%

90%

31

قياس االداء االستراتيجي ()2

مشروع3

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

ماليزيا  -كوااللمبور

خمسة ايام

 28شوال إلى  3ذو القعدة 1433

 25متدرب

موظفي المرتبة 11-10-9

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

76%

83%

78%

78%

76%

79%

78%

78%
77%
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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76%

78%

76%

75%
74%

73%

73%
72%
71%
70%
ﻣﺪﻯ
ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍ
ﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ
ﻋﻦ ﺍﺩﺍء
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ
ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

قياس االداء االستراتيجي ()3

مشروع3

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

ماليزيا  -كوااللمبور

خمسة ايام

 28شوال إلى  3ذو القعدة 1433

 25متدرب

موظفي المرتبة 11-10-9

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

79%

83%

91%

81%

84%

83%

81%

79%

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﺴﻮﻁ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﺴﻮﻁ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ
ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%

91%
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قياس االداء ا الستراتيجي ()4

مشروع3

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

ماليزيا  -كوااللمبور

خمسة ايام

 28شوال إلى  3ذو القعدة 1433

 25متدرب

موظفي المرتبة 11-10-9

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

76%

79%

86%

78%

80%

88%

86%

86%
84%
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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82%
80%
78%

79%
76%

78%

76%
74%
72%
70%
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﺴﻮﻁ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﺴﻮﻁ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ
ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

مشروع تدريب المهندسين(امستردام)

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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اسم البرنامج:
التخصص في ادارة المشاريع واكتساب مهارات القيادة.
الهدف العام للبرنامج :
إمداد المشاركين ا بالمعارف والمهارات الضرورية إدارة المشاريع الهندسية وإثراء تلك المعارف والمهارات من أجل تحسين أدائهم.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
ان يتعرف المتدرب على
•التعرف على منهجية إدارة المشروعات المتبعة لدى معهد اإلدارة األمريكي .PMI
•تطوير الخطط المختلفة للمشاريع ( خطة االتصاالت  ،المخاطر ،الخطة الزمنية إلخ) .
•تطوير مهارات التخطيط االستراتيجي.
•تعزيز الثقة بالنفس.
اسم المدرب :
م .أيمن النجار.
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المشرف من الوزارة :
احمد بن محمد الشهري.
اسم المنسق من الوزارة :
احمد بن محمد الشهري.

التخصص في ادارة المشاريع واكتساب مهارات القيادة ()1

مشروع4

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

هولندا  -امستردام

خمسة ايام

 13شوال إلى  17ذو القعدة 1433

 20متدرب

مهندسين

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

83%

86%

92%

81%

80%

92%

86%
83%

81%

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﺴﻮﻁ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﺴﻮﻁ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ
ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ
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94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%

االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة
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اسم البرنامج:
االشراف على المشاريع الهندسية
الهدف العام للبرنامج :
إمداد المشاركين ا بالمعارف والمهارات الضرورية إدارة المشاريع الهندسية وإثراء تلك المعارف والمهارات من أجل تحسين أدائهم.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•التعريف بأهمية اإلشراف في منظومة الجودة الشاملة
•التعريف بالبنود المعمارية الحديثة.
•مراجعة التصميمات التنفيذية الخاصة بالمباني.
•تطبيق عملي على المواصفات الفنية وأصول الصناعة
•التدرب على مهارات اإلشراف الفني واإلداري
اسم المدرب :
د محمد النجار.
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المشرف من الوزارة :
احمد بن محمد الشهري.
اسم المنسق من الوزارة :
احمد بن محمد الشهري.

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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اسم البرنامج:
تكنلوجيا تقليل الفاقد .LEAN
الهدف العام للبرنامج :
تدريب ومساعدة المشاركين في إدارة وتنظيم أعمال الصيانة بالمؤسسات الصناعية طبقًا لألساليب الحديثة بطرق بسيطة جدًا من خالل
عدة محاور لتحقيق الكفاءة واألداء األمثل.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•التعرف على تقنية تقليل الفاقد.
•االطالع على ممارسات عملية لتقنية تقليل الفاقد.
•تطبيق تقنية تقليل الفاقد في الصيانة
اسم المدرب :
م  .موكيش كاري.

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المشرف من الوزارة :
احمد بن محمد الشهري.
اسم المنسق من الوزارة :
احمد بن محمد الشهري.

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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اسم البرنامج:
البرنامج المتكامل في التشغيل والصيانة.
الهدف العام للبرنامج :
تدريب ومساعدة المشاركين في إدارة وتنظيم أعمال الصيانة بالمؤسسات الصناعية طبقًا لألساليب الحديثة بطرق بسيطة جدًا من خالل
عدة محاور لتحقيق الكفاءة واألداء األمثل.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•التعريف بمفهوم  TPMوتاريخه وخلفية ظهوره.
•اكتساب فهم مفصل لكيفية تقدير التكاليف والمزايا الحقيقية لـ TPMفي مكان العمل.
•إعداد خطة  TPMمتكاملة.
•استخدام مبدأ . TPM
•اإلدارة باستخدام  ،TPMبما في ذلك مراجعة الحسابات واستعراض وقياس العمليات.
اسم المدرب :
م د .باسل شديد.
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المشرف من الوزارة :
أ .محمد البقمي.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .محمد البقمي.

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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اسم البرنامج:
ادارة التشغيل و الصيانة والمهارات االدارية المتكاملة .
الهدف العام للبرنامج :
هو برنامج متكامل يغطي معظم مجاالت إدارة التشغيل والصيانة ويطلع المشاركين على أحدث األساليب لتطبيقها في بيئة عملهم
الحقيقية.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•تعريف بالتشغيل وإدارة التشغيل.
•تعريف بالصيانة وأنواعها .
•إدارة التشغيل وتصميم العمليات .
•إدارة دورة حياة المشاريع .Lifecycle Project Management
•نظرية تقليل الفاقد  LEANومبادئها ومجاالت تطبيقها.
اسم المدرب :
م.إبراهيم العباسي.
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المشرف من الوزارة :
أ .محمد البقمي
اسم المنسق من الوزارة :
أ .محمد البقمي.

ادارة التشغيل والصيانة والمهارات االدارية المتكاملة ()5

مشروع4

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

هولندا  -امستردام

خمسة ايام

 13شوال إلى  17ذو القعدة 1433

 20متدرب

مهندسين

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

62%

71%

56%

71%

65%

80%
70%
60%

71%

71%
62%

56%

50%
40%
20%
10%
0%
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﺴﻮﻁ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯﻣﺘﺴﻮﻁ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ
ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
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30%
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مشروع تدريب مدراء العموم ومديري الشؤون االدارية والمالية في المناطق
والمحافظات(لندن)

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم البرنامج:
اتخاذ القرارات التنظيمية .
الهدف العام للبرنامج :
امداد مدراء العموم بمعرفة -والتدريب العملي على -مناهج وأدوات اإلدارة وصنع القرار.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•تنمية مهارات وقدرات المشاركين لتمكينهم من تحليل ومعالجة ضغوط العمل واتخاذ القرار بشكل علمي ومنطقي وإيجابي.
•إكساب المشاركين المهارات والمعارف والتقنيات التي تمكنهم من تبني وتطبيق أكثر االستراتيجيات فعالية في تحليل المشكالت
وصنع القرارات االدارية واتخاذها.
•تنمية مهارات المشاركين في القيادة واالتصال والفعالية االدارية.
• اكساب المشاركين مهارات وطرق في استخدام األساليب العلمية والعملية لتحليل المشكالت وصنع واتخاذ القرارات االدارية.
اسم المدرب :
دكتور أحمد سيف اليزل -دكتور مازن المجدالوي.
اسم المشرف من الوزارة :
أ .محسن بن محمد البقمي.
وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المنسق من الوزارة :
أ .بدر بن فهد العسكر.
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اتخاذ القرارات التنظيمية

مشروع5

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

انجلترا  -لندن

خمسة ايام

 6إلى  10ذو القعدة 1433

 16متدرب

مدراء العموم اإلداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

76%

70%

72%

82%

75%

اتخاذ القرارات التنظيمية

مشروع5

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

انجلترا  -لندن

خمسة ايام

 6إلى  10ذو القعدة 1433

 16متدرب

مدراء العموم اإلداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

85%

82%

81%

86%

84%

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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اسم البرنامج:
مناهج التغيير التنظيمي .
الهدف العام للبرنامج :
تدريب المشاركين على تنفيذ خطة تحسين االدارة بما فى ذلك تنظيـم المؤسسة وعمليات التغيير ضمن المؤسسات.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•تدريب المشاركين على تنفيذ خطة تحسين االدارة بما فى ذلك لتنظيـم المؤسسة وأفكار االدارة عن طريق األهداف والتطوير التنظيمي
•التدريب على عمليات التغيير ضمن المؤسسات وكيفية إدارة هذه العمليات وديناميكية برنامج تحسين األداء (Performance
 )Improvement Programme) (PIPمن أجل إرساء ونشر الخطط
•تمكين المشاركين من تقرير انشاء خطة تحسين اإلدارة أوعدمه مع معرفة كاملة بالحقائق والتحقق من أنها تتطلب جهدا» طويل
األمد مع انشغال كبير بالموضوع.
اسم المدرب :
دكتور عدنان فقيه-دكتور أحمد طه.
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المشرف من الوزارة :
أ .محسن البقمي.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .بدر بن فهد العسكر.

مناهج التغيير التنظيمي

مشروع5

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

انجلترا  -لندن

خمسة ايام

 6إلى  10ذو القعدة 1433

 21متدرب

مدراء العموم اإلداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

84%

78%

91%

79%

83%

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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مناهج التغيير التنظيمي

مشروع5

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

انجلترا  -لندن

خمسة ايام

 6إلى  10ذو القعدة 1433

 21متدرب

مدراء العموم اإلداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

73%

77%

79%

73%

76%

مشروع تدريب المستشارين وموظفي المراتب العليا(اسطنبول)

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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اسم البرنامج:
التنظيم االداري في المملكة.
الهدف العام للبرنامج :
تعريف المشاركين بأهم مالمح التنظيم اإلداري بالمملكة العربية السعودية وإكسابهم المهارات الالزمة للتعامل معه .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•التعريف بالمفاهيم األساسية للتنظيم اإلداري.
•التعريف بخطوات التنظيم.
•التعريف بالتنظيم اإلداري للمملكة العربية السعودية.
•التعريف بالتنظيم اإلداري لوزارة التربية والتعليم والمراحل التي مرت به.
•اكتساب مهارة التنظيم اإلداري.
•اكتساب مهارة إعداد الهياكل التنظيمية.
•اكتساب مهارة تقييم التنظيمات اإلدارية

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المدرب :
د.محمد بن ناصر البيشي -د.عمر بن حسن قهوجي.
اسم المشرف من الوزارة :
أ.طارق الشهري.
اسم المنسق من الوزارة :
أ.عبدالرحمن العمير -أ .حمد الوهيبي .

التنظيم االداري في المملكة ()1

مشروع6

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

تركيا -اسطنبول

خمسة ايام

– 27ذو العقدة –  1ذي الحجة1433

 23متدرب

موظفي المرتبة 14-13-12

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

80%

77%

88%

81%

82%

90%

88%

88%
86%
84%
82%

80%
77%

78%
76%
74%
72%
70%
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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81%
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اسم البرنامج:
التنظيم االداري في المملكة .
الهدف العام للبرنامج :
تعريف المشاركين بأهم مالمح التنظيم اإلداري بالمملكة العربية السعودية وإكسابهم المهارات الالزمة للتعامل معه .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•التعريف بالمفاهيم األساسية للتنظيم اإلداري.
•التعريف بخطوات التنظيم.
•التعريف بالتنظيم اإلداري للمملكة العربية السعودية.
•التعريف بالتنظيم اإلداري لوزارة التربية والتعليم والمراحل التي مرت به.
•اكتساب مهارة التنظيم اإلداري.
•اكتساب مهارة إعداد الهياكل التنظيمية.
•اكتساب مهارة تقييم التنظيمات اإلدارية

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المدرب :
دكتور أحمد سيف اليزل-دكتور مازن المجدالوي .
اسم المشرف من الوزارة :
أ .طارق الشهري.
اسم المنسق من الوزارة :
أ.عبدالرحمن العمير -أ .حمد الوهيبي .

التنظيم االداري في المملكة ()2

مشروع6

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

تركيا -اسطنبول

خمسة ايام

– 27ذو العقدة –  1ذي الحجة1433

 23متدرب

موظفي المرتبة 14-13-12

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

80%

77%

88%

81%

82%

90%

88%

88%
86%
84%
82%

80%
77%

78%
76%
74%
72%
70%
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
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80%

81%
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اسم البرنامج:
المهارات االدارية لكبار المستشارين.
الهدف العام للبرنامج :
إكساب المشاركين أهم المهارات اإلدارية لكبار المستشارين .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•التعريف باالستشارة والمستشار واإلدارة
•إكساب مهارة حل المشكالت .واتخاذ القرار.
•إكساب مهارة إدارة الوقت وإدارة االجتماعات.
•إكساب مهارة كتابة التقارير وتقديم العروض.
•التعريف بمهارات التخطيط.
•التعريف بمهارات التحفيز وإدارة الفريق.
•التعريف مهارة التفاوض.
•عرض حزمة المهارات الشخصية للمستشارين
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المدرب :
أ.د صالح بن عبد العزيز النصار -د.سعد بن إبراهيم الخلف.
اسم المشرف من الوزارة :
أ .طارق الشهري.
اسم المنسق من الوزارة :
أ.عبدالرحمن العمير -أ .حمد الوهيبي .

المهارات االستشارية لكبار المستشارين()1

مشروع6

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

تركيا -اسطنبول

خمسة ايام

– 27ذو العقدة –  1ذي الحجة1433

31متدرب

موظفي المرتبة 14-13-12

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

80%

77%

88%

81%

82%

92

91

90
88

86

86
84

81

80
78
76
74
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

82

82

59

البرامج التدريبية في الداخل
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م

60

منجزات ادارة التدريب

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

61

البرامج االدارية المنفذة في المنطقة الشرقية نساء (الخبر)

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م

62

اسم البرنامج:
األرشفة االلكترونية.
الهدف العام للبرنامج :
تعريف المشاركات بالطرق المختلفة لألرشفة و حفظ الملفات.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•تعريف المشاركات بالطرق المختلفة لألرشفة و حفظ الملفات.
•إكساب المشاركات مهارة تصنيف و تبويب الملفات و أرشفة الوثائق.
•تعريف لمشاركات باألساليب العلمية لحفظ و أرشفة الوثائق و المستندات.
•تقديم حاالت عملية تساهم في رفع كفاءة أداء عمل األشخاص الذين يعملون في حفظ الملفات و أرشفتها.
•اطالع لمشاركات على نظم األرشفة الحديثة و كيفية عملها
اسم المدربة :
األستاذة – دينا الجيار.
اسم المشرف من الوزارة :
أ .سليمان الزهير.
وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المنسق من الوزارة :
أ .سارة القحطاني.
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االرشفة اإللكترونية  -نساء ()1

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

الشرقية -الخبر

خمسة ايام

 18إلى  22ذوالحجة 1433

 25متدربة

الموظفات االدارية بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

84%

88%

88%

75%

84%

88%

90%
85%
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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88%

84%

80%
75%

75%
70%
65%
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اسم البرنامج:
تقييم أداء الموظفين.
الهدف العام للبرنامج :
تنمية مهارات تقييم االداء الوظيفي .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•المقارنة بين القياس والتقييم والتقويم التربوي .
• معرفه أهداف تقويم االداء الوظيفي.
•تطبيق طرق تقويم االداء الوظيفي .
• تحديد مشكالت وأخطاء تقويم االداء الوظيفي .
•تقييم االداء الوظيفي بدقة وموضوعية
اسم المدربة :
زينة الشهري .
اسم المشرف من الوزارة :
أ .ساره القحطاني.
وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المنسق من الوزارة :
أ .سارة القحطاني .

65

تقويم أداء الموظفين  -نساء ()2

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

الشرقية -الخبر

خمسة ايام

 18إلى  22ذوالحجة 1433

 25متدربة

الموظفات االدارية بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%

االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

81%

88%

92%

82%

86%

92%
88%

82%

81%

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اسم البرنامج:
تنمية قدرات المشاركات المعرفية و المهارية و السلوكية علي توزيع العمل بين الموظفين تحت نطاق اإلشراف.
الهدف العام للبرنامج :
تنمية مهارات تقييم االداء الوظيفي .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
أن يتعرف المتدرب على :
يعرف التنظيم اإلداري وأهميته في إيجاد بيئة عمل متميزة.
• ّ
•يعدد أنواع التنظيم.
•يرسم الخريطة التنظيمية المتبعة في دائرته.
يعرف التفويض و أهميته.
• ّ
•يعدد أنواع التفويض وكيفية التفويض.
•يشرح مواصفات القائد الفعال ودوره في التفويض الفعال.
•يحدد اإلجراءات المتبعة في القسم لديه.
•يرسم خرائط توزيع األعمال لمهمة لديه في العمل

اسم المشرف من الوزارة :
أ .سليمان الزهير.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .سارة القحطاني .

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المدربة :
أ.غادة الفالح.

67

توزيع العمل -نساء ()3

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

الشرقية -الخبر

خمسة ايام

 18إلى  22ذوالحجة 1433

 25متدربة

الموظفات االدارية بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%
70%
68%

االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

86%

77%

84%

75%

81%

86%
84%

77%

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

75%

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﺩﺍء
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اسم البرنامج:
سكرتارية اللجان وفرق العمل .
الهدف العام للبرنامج :
تنمية قدرات المشاركين في معارف ومهارات سكرتارية اللجان وفرق العمل.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على :
•يعرف اللجنة وفريق العمل ويشرح الفرق بينهما.
•يعرف السكرتارية ويعدد أنواعها.
•يشرح دور سكرتارية فريق العمل واللجنة.
•يشرح نموذج االتصال وأهميته في عمل السكرتير.
•يكتب خطاب دعوة إلى اجتماع لجنة او فريق عمل.
•يحرر محضر اجتماع لجنة أو فريق عمل.
•يعدد أنواع التقارير.
•يكتب تقريرا فأكثر للجنة أو فرق العمل

اسم المشرف من الوزارة :
أ .سليمان الزهير.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .سارة القحطاني .

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المدربة :
أ.ازدهار الهزاع.
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سكرتارية اللجان وفرق العمل -نساء ()4

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

الشرقية -الخبر

خمسة ايام

 18إلى  22ذوالحجة 1433

 25متدربة

الموظفات االدارية بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

85%

95%

99%

83%

90%

105%
99%

100%

95%

95%
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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90%
85%

85%

83%

80%
75%
70%
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﺩﺍء ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اسم البرنامج:
سلوكيات الوظيفة العامة .
الهدف العام للبرنامج :
تنمية المهارات السلوكية اإليجابية للموظف .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على التعرف على :
•ماهية السلوك الوظيفي  ،وأنواعه ،وخصائص كل نوع.
•أهداف دراسة السلوك الوظيفي.
•أهمية دراسة السلوك الوظيفي في المجال العلمي.
•مبادئ ومفاهيم السلوك الوظيفي التي يجب تطبيقها.
•كيفية تحليل وتشخيص سلوك الموظف داخل المنظمة.
•بعض الحاالت العلمية لصقل خبرات المتدرب عمليًا.
اسم المدربة :
د .أسماء الضبع .

اسم المنسق من الوزارة :
أ .سارة القحطاني .

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المشرف من الوزارة :
أ .سليمان الزهير.
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سلوكيات الوظيفة العامة-نساء ()5

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

الشرقية -الخبر

خمسة ايام

 18إلى  22ذوالحجة 1433

 25متدربة

الموظفات االدارية بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%

االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

93%

95%

97%

86%

93%

97%
95%
93%

86%

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اسم البرنامج:
مهارات التفاوض الفعال.
الهدف العام للبرنامج :
إتقان المتدربات لمهارات التفاوض الفعال .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على التعرف على :
•تقدر أهمية التفاوض في الحياة .
•التعرف على مفاهيم التفاوض .
•معرفة أسس التفاوض الفعال .
• تقدير األعمال التي تناسب التفويض .
•التعرف على عناصر وشروط التفاوض .
•التعرف على خطوات التفاوض .
•التعرف على نماذج الشخصيات التفاوضية .
•التعرف على مهارات حل الصراع في العملية التفاوضية .

اسم المشرف من الوزارة :
أ .سليمان الزهير.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .سارة القحطاني .

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المدربة :
أ .أروى الحكمي.
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مهارات التفاوض الفعال-نساء ()6

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

الشرقية -الخبر

خمسة ايام

 18إلى  22ذوالحجة 1433

 25متدربة

الموظفات االدارية بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م

74

97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
87%
86%

االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

92%

96%

94%

90%

93%

96%
94%
92%
90%

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﺩﺍء
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

البرامج االدارية المنفذة في المنطقة الشرقية -رجال(الخبر)

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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اسم البرنامج:
فعالية االتصاالت اإلدارية كأساس للعمل اإلداري الفعال .
تنمية مهارات المشاركين وزيادة قدراتهم لتحقيق ّ
الهدف العام للبرنامج :
إتقان المتدربات لمهارات التفاوض الفعال .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على التعرف على :
•المدخل الى علم االتصال.
•معوقات االتصال وطرق معالجتها.
•لغة الجسد وأثرها على االتصال الفعال.
•معرفة نموذج ديفز لالتصال
•التعرف على معوقات االتصال
•استعمال االتصال الهاتفي بطريقة فعالة.
•تحسين مهارات اإليصال الخمسة
•كيفية استخدام أدوات االتصال اإلدارى
•إدارة االجتماعات
•تطوير مقومات االتصال الفعال لدى المدراء.
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المدرب :
أ .احمد بن محمد الشهري
اسم المشرف من الوزارة :
أ .عبد الكريم ال معيض.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .حاتم المطيري .

االتصاالت االدارية-رجال ()1

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

الشرقية -الخبر

خمسة ايام

 25إلى  29ذو الحجة 1433

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

91%

84%

98%

87%

90%

98%

100%
95%
91%
90%

87%

85%
80%
75%
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

84%

77

اسم البرنامج:
الوالء واالنتماء الوظيفي .
الهدف العام للبرنامج :
تعريف مفهوم االنتماء الوظيفي المؤسسي وكيفية تأصيل هذا المفهوم لدى الموظفين من خالل ربط اهدافهم الشخصية والمهنية
مع اهداف المؤسسة وتنمية روح الفريق الواحد.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على التعرف على :
•معرفة أهمية الوالء واالنتماء الوظيفي .
•واقعنا األخالقي و تعريف أخالقيات العمل
•العالقة بين أخالقيات العمل والوالء واالنتماء الوظيفي
•تعريف الرضا الوظيفي وأهمية وصول الموظف له.
•التعريف بالرضا الوظيفي ولعالقته بالوالء واالنتماء الوظيفي
•بيان أهمية نظام الحوافز لدى القائد الناجح لدعم الوالء المهني
•مقارنة الواجبات والحقوق المهنية ودورها في تعزيز الوالء واالنتماء الوظيفي.
•نصائح تعزيز القيادة للوالء المهني
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المدرب :
د .علي العامري.
اسم المشرف من الوزارة :
أ .احمد بن محمد الشهري.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .حاتم المطيري

الوالء واالنتماء الوظيفي-رجال ()2

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

الشرقية -الخبر

خمسة ايام

 25إلى  29ذو الحجة 1433

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

92%

88%

98%

86%

91%

98%

92%
88%
86%

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﺩﺍء
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%

االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

79

اسم البرنامج:
تطوير خدمات المستفيدين.
الهدف العام للبرنامج :
تمكين المشاركين من القدرة على تطوير قدراتهم في االتصال والتعامل مع العمالء والمراجعين والمستفيدين.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على التعرف على :
•معرفة أنماط العمالء وكيفية التعامل معهم
•اإللمام بمعايير الخدمة المتميزة .
•معرفة أسباب تسرب العمالء وتذمرهم .
•تحسين صورة المؤسسة لدى المرجعين .
•القدرة على توقع حاجت المستفيد وتلبيتها
•القدرة على التعامل مع شكاوى المستفيدين
اسم المدرب :
د .علي العامري.
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م

80

اسم المشرف من الوزارة :
أ .احمد بن محمد الشهري.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .عبدالرحمن المطيري.

تطوير خدمات المستفيدين-رجال ()3

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

الشرقية -الخبر

خمسة ايام

 25إلى  29ذو الحجة 1433

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

83%

87%

98%

74%

85%

120%
100%

98%
83%

80%

87%
74%

60%

20%
0%
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﺩﺍء ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

40%

81

اسم البرنامج:
تقييم أداء الموظفين.
الهدف العام للبرنامج :
تنمية مهارات تقييم االداء الوظيفي .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•المقارنة بين القياس والتقييم والتقويم التربوي .
• معرفه أهداف تقويم االداء الوظيفي.
•تطبيق طرق تقويم االداء الوظيفي .
• تحديد مشكالت وأخطاء تقويم االداء الوظيفي .
•تقييم االداء الوظيفي بدقة وموضوعية .
اسم المدرب :
أ .ماهر الخطيب.
اسم المشرف من الوزارة :
أ .احمد بن محمد الشهري.
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المنسق من الوزارة :
أ .عبدالرحمن المطيري.

تقويم أداء الموظفين -رجال ()4

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

الشرقية -الخبر

خمسة ايام

 25إلى  29ذو الحجة 1433

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

83%

87%

98%

74%

84%

94%
82%

83%

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

76%

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﺩﺍء
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

83

اسم البرنامج:
توزيع العمل.
الهدف العام للبرنامج :
تنمية قدرات المشاركين المعرفية و المهارية و السلوكية علي توزيع العمل بين الموظفين تحت نطاق اإلشراف.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
أن يتعرف المتدرب على :
يعرف التنظيم اإلداري وأهميته في إيجاد بيئة عمل متميزة.
• ّ
•يعدد أنواع التنظيم.
•يرسم الخريطة التنظيمية المتبعة في دائرته.
يعرف التفويض و أهميته.
• ّ
•يعدد أنواع التفويض وكيفية التفويض.
•يشرح مواصفات القائد الفعال ودوره في التفويض الفعال.
•يحدد اإلجراءات المتبعة في القسم لديه.
•يرسم خرائط توزيع األعمال لمهمة لديه في العمل
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م

84

اسم المدرب :
أ .أحمد عبداهلل.
اسم المشرف من الوزارة :
أ .احمد بن محمد الشهري.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .احمد الشمري.

توزيع العمل -رجال ()5

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

الشرقية -الخبر

خمسة ايام

 25إلى  29ذو الحجة 1433

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

89%

90%

97%

82%

89%

100%

97%

95%
90%

89%

82%

80%
75%
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﺩﺍء ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

85%

90%

85

البرامج االدارية المنفذة في مدينة -جدة(رجال)

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم البرنامج:
االتصاالت االدارية.
الهدف العام للبرنامج :
فعالية االتصاالت اإلدارية كأساس للعمل اإلداري الفعال .
تنمية مهارات المشاركين وزيادة قدراتهم لتحقيق ّ
االهداف التفصيلية للبرنامج :
البرنامج يكون المتدرب قادر على التعرف على :
•المدخل الى علم االتصال.
•معوقات االتصال وطرق معالجتها.
•لغة الجسد وأثرها على االتصال الفعال.
•معرفة نموذج ديفز لالتصال
•التعرف على معوقات االتصال
•استعمال االتصال الهاتفى بطريقة فعالة.
•تحسين مهارات اإليصال الخمسة
•كيفية استخدام أدوات االتصال اإلدارى
•إدارة االجتماعات
•تطوير مقومات االتصال الفعال لدى المدراء.

اسم المشرف من الوزارة :
أ .ظافر بن سعيد االحمري.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .مهند العتيبي .

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المدرب :
عبد الكريم ال معيض.

87

االتصاالت االدارية-رجال ()1

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

جدة

خمسة ايام

 3إلى  7محرم 1434

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م

88

100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%

االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

93%

91%

97%

86%

92%

97%
93%
91%
86%

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﺩﺍء
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اسم البرنامج:
األرشفة االلكترونية.
الهدف العام للبرنامج :
تعريف المشاركين بالطرق المختلفة لألرشفة و حفظ الملفات.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•تعريف المشاركين بالطرق المختلفة لألرشفة و حفظ الملفات.
•إكساب المشاركين مهارة تصنيف و تبويب الملفات و أرشفة الوثائق.
•تعريف المشاركين باألساليب العلمية لحفظ و أرشفة الوثائق و المستندات.
•تقديم حاالت عملية تساهم في رفع كفاءة أداء عمل األشخاص الذين يعملون في حفظ الملفات و أرشفتها.
•اطالع المشاركين على نظم األرشفة الحديثة و كيفية عملها
اسم المدرب :
د .رامي يوسف.
اسم المشرف من الوزارة :
أ .ظافر بن سعيد االحمري.

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المنسق من الوزارة :
أ .ممدوح الحكمي.

89

األرشفة االلكترونية-رجال ()2

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

جدة

خمسة ايام

 3إلى  7محرم 1434

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

91%

96%

99%

91%

94%

100%

99%

98%
96%

96%
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م

90

94%
92%

91%

91%

90%
88%
86%
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﺩﺍء
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اسم البرنامج:
بناء فرق العمل وقيادتها.
الهدف العام للبرنامج :
تهدف هذه الدورة تعريف المشاركين بمفهوم الفريق وانماطه المختلفة وطبيعة عمله وفوائد فرق العمل  ،والتعرف على مهارات
تشكيل فرق العمل ودور كل فرد من افراد الفريق.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•التعرف على كيفية غرس روح التعاون في الفريق .
•التعرف على كيفية التعامل مع الخالفات داخل الفريق .
•التعرف على كيفية ابتكار حلو ً
ال للمشكالت التي تواجه الفريق  ،وفي اتخاذ القرارات .
اسم المدرب :
أ .عبد الكريم ال معيض.
اسم المشرف من الوزارة :
أ .ظافر بن سعيد االحمري.
اسم المنسق من الوزارة :
أ  .صالح البيشي.
وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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بناء فرق العمل وقيادتها -رجال ()3

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

جدة

خمسة ايام

 3إلى  7محرم 1434

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

85%

84%

93%

84%

86%

96%
93%

94%
92%
90%
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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88%
86%

85%

84%

84%

84%

82%
80%
78%
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﺩﺍء
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اسم البرنامج:
تطوير خدمات المستفيدين.
الهدف العام للبرنامج :
تمكين المشاركين من القدرة على تطوير قدراتهم في االتصال والتعامل مع العمالء والمراجعين والمستفيدين.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على التعرف على :
•معرفة أنماط العمالء وكيفية التعامل معهم
•اإللمام بمعايير الخدمة المتميزة .
•معرفة أسباب تسرب العمالء وتذمرهم .
•تحسين صورة المؤسسة لدى المرجعين .
•القدرة على توقع حاجت المستفيد وتلبيتها
•القدرة على التعامل مع شكاوى المستفيدين
اسم المدرب :
أ .فضل النسي.

اسم المنسق من الوزارة :
أ  .صالح البيشي.

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المشرف من الوزارة :
أ .ظافر بن سعيد االحمري.
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تطوير خدمات المستفيدين-رجال ()4

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

جدة

خمسة ايام

 3إلى  7محرم 1434

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

84%

83%

97%

89%

88%

100%

97%

95%
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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89%

90%
85%

84%

83%

80%
75%
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اسم البرنامج:
توزيع العمل.
الهدف العام للبرنامج :
تنمية قدرات المشاركين المعرفية و المهارية و السلوكية علي توزيع العمل بين الموظفين تحت نطاق اإلشراف.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
أن يتعرف المتدرب على :
يعرف التنظيم اإلداري وأهميته في إيجاد بيئة عمل متميزة.
• ّ
•يعدد أنواع التنظيم.
•يرسم الخريطة التنظيمية المتبعة في دائرته.
يعرف التفويض و أهميته.
• ّ
•يعدد أنواع التفويض وكيفية التفويض.
•يشرح مواصفات القائد الفعال ودوره في التفويض الفعال.
•يحدد اإلجراءات المتبعة في القسم لديه.
•يرسم خرائط توزيع األعمال لمهمة لديه في العمل
اسم المدرب :
أ .خالد باسريدة .

اسم المنسق من الوزارة :
أ .مهند العتيبي .

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المشرف من الوزارة :
أ .ظافر بن سعيد االحمري.
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توزيع العمل -رجال ()5

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

جدة

خمسة ايام

 3إلى  7محرم 1434

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%

االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

85%

89%

96%

89%

90%

96%

89%

89%

85%

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﺩﺍء ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اسم البرنامج:
سلوكيات الوظيفة العامة .
الهدف العام للبرنامج :
تنمية المهارات السلوكية اإليجابية للموظف .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على التعرف على :
•ماهية السلوك الوظيفي  ،وأنواعه ،وخصائص كل نوع.
•أهداف دراسة السلوك الوظيفي.
•أهمية دراسة السلوك الوظيفي في المجال العلمي.
•مبادئ ومفاهيم السلوك الوظيفي التي يجب تطبيقها.
•كيفية تحليل وتشخيص سلوك الموظف داخل المنظمة.
•بعض الحاالت العلمية لصقل خبرات المتدرب عمليًا.
اسم المدرب :
أ .ماهر الخطيب.
اسم المشرف من الوزارة :
أ .ظافر بن سعيد االحمري.
وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

اسم المنسق من الوزارة :
أ .ممدوح الحكمي.
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سلوكيات الوظيفة العامة-رجال ()6

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

جدة

خمسة ايام

 3إلى  7محرم 1434

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

89%

87%

98%

84%

89%

100%

98%

95%
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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90%

89%
87%
84%

85%
80%
75%
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

البرامج االدارية المنفذة في المدينة المنورةرجال

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري
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اسم البرنامج:
األرشفة االلكترونية.
الهدف العام للبرنامج :
تعريف المشاركين بالطرق المختلفة لألرشفة و حفظ الملفات.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•تعريف المشاركين بالطرق المختلفة لألرشفة و حفظ الملفات.
•إكساب المشاركين مهارة تصنيف و تبويب الملفات و أرشفة الوثائق.
•تعريف المشاركين باألساليب العلمية لحفظ و أرشفة الوثائق و المستندات.
•تقديم حاالت عملية تساهم في رفع كفاءة أداء عمل األشخاص الذين يعملون في حفظ الملفات و أرشفتها.
•اطالع لمشاركين على نظم األرشفة الحديثة و كيفية عملها .
اسم المدرب :
د .رامي يوسف.
اسم المشرف من الوزارة :
أ .بدر بن فهد العسكر.
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المنسق من الوزارة :
أ .عبدالمحسن التويجري.

األرشفة االلكترونية-رجال ()1

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

المدينة المنورة

خمسة ايام

 3إلى  7محرم 1434

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

90%

90%

98%

90%

92%

100%

98%

98%
96%
94%
92%
88%
86%
84%
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

90%

90%

90%

90%
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اسم البرنامج:
الوالء واالنتماء الوظيفي .
الهدف العام للبرنامج :
تعريف مفهوم االنتماء الوظيفي المؤسسي وكيفية تأصيل هذا المفهوم لدى الموظفين من خالل ربط اهدافهم الشخصية والمهنية
مع اهداف المؤسسة وتنمية روح الفريق الواحد.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على التعرف على :
•معرفة أهمية الوالء واالنتماء الوظيفي .
•واقعنا األخالقي و تعريف أخالقيات العمل
•العالقة بين أخالقيات العمل والوالء واالنتماء الوظيفي
•تعريف الرضا الوظيفي وأهمية وصول الموظف له.
•التعريف بالرضا الوظيفي ولعالقته بالوالء واالنتماء الوظيفي
•بيان أهمية نظام الحوافز لدى القائد الناجح لدعم الوالء المهني
•مقارنة الواجبات والحقوق المهنية ودورها في تعزيز الوالء واالنتماء الوظيفي.
•نصائح تعزيز القيادة للوالء المهني
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م
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اسم المدرب :
أ .خالد ابو الوفاء.
اسم المشرف من الوزارة :
أ .بدر بن فهد العسكر.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .محمد المويهان.

الوالء واالنتماء الوظيفي-رجال ()2

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

المدينة المنورة

خمسة ايام

 10إلى  14محرم 1434

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

92%

88%

98%

86%

91%

98%

92%
88%
86%

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

وزارة التربية والتعليم  -التطوير اإلداري

100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%

االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة
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اسم البرنامج:
حل المشكالت واتخاذ القرارات.
الهدف العام للبرنامج :
يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بمعلومات عن حل المشكالت و اتخاذ القرارات الحديثة وصناعتها مع التركيز على المبادئ االساسيه
التخاذ القرار والمفاهيم العامة للجودة الشاملة وإدارة الجودة ,وتعريف المشاركين على كيفية تحويل األفكار المتميزة إلى قرارات
مبرمجه وذلك من منظور الجودة الشاملة وإدارة الجودة لالستفادة منها في العمل.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على التعرف على :
•معرفة مفهوم المشاكل وأنواعها وكيف تتواجد واألساليب العلمية للتعامل معها.
•فهم طرق وأساليب حل المشكالت وما هو موقف الناس أمام المشاكل.
• معرفة اتخاذ القرار وأنواعه و الفرق بين صنع القرار واتخاذ القرار
اسم المدرب :
أ .فاضل النسي.
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م

104

اسم المشرف من الوزارة :
أ .بدر بن فهد العسكر.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .محمد المويهان.

الوالء واالنتماء الوظيفي-رجال ()2

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

المدينة المنورة

خمسة ايام

 10إلى  14محرم 1434

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

87%

82%

94%

76%

85%

87%

94%
82%

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

76%

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة
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اسم البرنامج:
سكرتارية اللجان وفرق العمل .
الهدف العام للبرنامج :
تنمية قدرات المشاركين في معارف ومهارات سكرتارية اللجان وفرق العمل.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على :
•يعرف اللجنة وفريق العمل ويشرح الفرق بينهما.
•يعرف السكرتارية ويعدد أنواعها.
•يشرح دور سكرتارية فريق العمل واللجنة.
•يشرح نموذج االتصال وأهميته في عمل السكرتير.
•يكتب خطاب دعوة إلى اجتماع لجنة او فريق عمل.
•يحرر محضر اجتماع لجنة أو فريق عمل.
•يعدد أنواع التقارير.
•يكتب تقريرا فأكثر للجنة أو فرق العمل
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اسم المدرب :
أ.ماهر الخطيب.
اسم المشرف من الوزارة :
أ .بدر بن فهد العسكر.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .عبدالمحسن التويجري.

سكرتارية اللجان وفرق العمل-رجال ()4

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

المدينة المنورة

خمسة ايام

 10إلى  14محرم 1434

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

87%

90%

98%

85%

90%

100%

98%

95%
90%

90%
87%

85%
80%
75%
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﺩﺍء
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
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85%
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اسم البرنامج:
سلوكيات الوظيفة العامة .
الهدف العام للبرنامج :
تنمية المهارات السلوكية اإليجابية للموظف .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على التعرف على :
•ماهية السلوك الوظيفي  ،وأنواعه ،وخصائص كل نوع.
•أهداف دراسة السلوك الوظيفي.
•أهمية دراسة السلوك الوظيفي في المجال العلمي.
•مبادئ ومفاهيم السلوك الوظيفي التي يجب تطبيقها.
•كيفية تحليل وتشخيص سلوك الموظف داخل المنظمة.
•بعض الحاالت العلمية لصقل خبرات المتدرب عمليًا.
اسم المدرب :
أ.خالد باسريدة.
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اسم المشرف من الوزارة :
أ .بدر بن فهد العسكر.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .عبدالمحسن التويجري.

سلوكيات الوظيفة العامة -رجال ()5

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

المدينة المنورة

خمسة ايام

 10إلى  14محرم 1434

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية

87%

90%

94%

85%

90%

94%
87%

82%
76%

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
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100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%

االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة
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اسم البرنامج:
مهارات التفاوض الفعال.
الهدف العام للبرنامج :
إتقان المتدربين لمهارات التفاوض الفعال .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على التعرف على :
•تقدر أهمية التفاوض في الحياة .
•التعرف على مفاهيم التفاوض .
•معرفة أسس التفاوض الفعال .
• تقدير األعمال التي تناسب التفويض .
•التعرف على عناصر وشروط التفاوض .
•التعرف على خطوات التفاوض .
•التعرف على نماذج الشخصيات التفاوضية .
•التعرف على مهارات حل الصراع في العملية التفاوضية .
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اسم المدرب :
أ.عبد الكريم ال معيض .
اسم المشرف من الوزارة :
أ .بدر بن فهد العسكر.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .محمد المويهان.

مهارات التفاوض الفعال-رجال ()6

مشروع7

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدف

المدينة المنورة

خمسة ايام

 10إلى  14محرم 1434

 25متدرب

الموظفين االداريين بالوزارة

نسبة رضى المتدربين عن عناصر البرنامج التدريبية
االحتياج التدريبي

الحقيبة التدريبية

اداء المدرب

بيئة التدريب والضيافة

النتيجة العامة

86%

84%

94%

87%

88%

90%
85%
80%

87%
83%
80%
74%

70%
65%
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒ ﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ

ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
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75%

111

مشاريع البرامج الداخلية االخرى
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اسم البرنامج:
الحراسات األمنية المدنية.
الهدف العام للبرنامج :
تزويد رجل االمن بالقدرات المهنية الكافية للتعامل مع الحاالت األمنية التي يتعرض لها أثناء أدائه لعمله.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•غرس الثقة الوظيفية في رجل األمن بدعم قدراته الوظيفية بالتدريب المتواصل على األساليب الحديثة في المجال األمني.
•تدعيم مهارات رجل األمن السلوكية واللياقية والفنية .
•بناء الحس األمني المنضبط لدى رجل األمن.
اسماء المدربين :
د .علي الرشيدي – محمد هوساوي – عطيه المالكي – ملوك الدعوي – سعيد الزهراني – علي مستور .
اسم المشرف من الوزارة :
أ .حمد الوهيبي .

أ .حمد الوهيبي .
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اسم المنسق من الوزارة :

113

مشروع تدريب الحراسات االمنية

مشروع8
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اسم البرنامج

الجهة المنفذة

الحراسات االمنية

وزارة الداخلية – االمن العام -مدينة التدريب بمكة المكرمة

عدد البرامج

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدفين

1

مكة المكرمة

 4اسابيع

1433/5/22

42

حراس االمن

اسم البرنامج:
المحاسبة في االجهزة الحكومية والمؤسسات العامة .
الهدف العام للبرنامج :
تزويد المتدرب بالمهارات الالزمة لممارسة العمل في المجاالت المالية والمحاسبية .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•تزويد المشاركين بالمهارات الالزمة في المجاالت المالية والمحاسبية
•التعرف على اهم مبادي المحاسبة الحكومية وقواعدها.
•التعرف على اثبات قيود االيرادات والمصروفات والحسابات الجارية .
اسم المدرب :
أ .سعد الهويمل.
اسم المشرف من الوزارة :
أ .عبداهلل الصقر.

أ .عبداهلل الصقر.
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اسم المنسق من الوزارة :
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مشروع تدريب المحاسبين بجهاز الوزارة

مشروع9
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اسم البرنامج

الجهة المنفذة

المحاسبة الحكومية في االجهزة الحكومية والمؤسسات العامة

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

عدد البرامج

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدفين

2

الرياض

 3اسابيع

1433/6/28

50

المحاسبين

اسم البرنامج:
المراقبة والمراجعة الداخلية .
الهدف العام للبرنامج :
التعرف على الجوانب االساسية ومقومات المراجعة الداخلية باعتبارها جزء من الرقابة الداخلية في المنشأت بهدف حماية اموالها
واكتشاف الغش والتالعب ومنعه في ضوء معايير المراجعة .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية
•تحديد مدى التزام العاملين بسياسات المشروع وإجراءاته
•منع الغش واالخطاء واكتشافها اذا ما وقعت
•تحديد مدى االعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية  ،والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع
•القيام بمراجعات منتظمة ودورية لألنشطة المختلفة  ،ورفع التقارير بالنتائج والتوصيات إلى االدارة العليا
•تحديد مدى التزام المشروع بالمتطلبات الحكومية االجتماعية
•تقييم اداء االفراد بشكل عام.
اسماء المدربين :
أ .سعد الهويمل – د.ياسر كساب.

اسم المنسق من الوزارة :
أ .عبداهلل الصقر.
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اسم المشرف من الوزارة :
أ .عبداهلل الصقر.
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مشروع تدريب منسوبي المراجعة الداخلية بجهاز الوزارة وادارات التعليم

مشروع10

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري  -تقرير التدريب 2012م

118

اسم البرنامج

الجهة المنفذة

الرقابة و المراجعة الداخلية

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

عدد البرامج

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدفين

1

الرياض

اسبوعين

1433/5/8

26

المراجعين

اسم البرنامج:
المصطلحات االدارية باللغة االنجليزية .
الهدف العام للبرنامج :
تزويد المشاركين بالمهارات الالزمة الساسيات اللغة االنجليزية واكسابهم القدرة على االلمام بمبادئ المحادثة والقراءة والكتابة باللغة
االنجليزية.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•اكساب المتدربين الثقة الالزمة إلتقان مبادئ اللغة االنجليزية
•تزويد المشاركين بأسس وقواعد اللغة االنجليزية
•التعرف على مهارات المحادثة والقراءة والكتابة باللغة االنجليزية
•التعرف على اهم المصطلحات االدارية والمستخدمة في العمل باللغة االنجليزية
•تهيئة المتدربين لاللتحاق بدروات متخصصة في اللغة االنجليزية
اسماء المدربين :
أ .راشد العولة – أ .سامر دعدع – أ .فريد البصيري – أ .عبدالقادر عبدالوهاب

اسم المنسق من الوزارة :
أ .سارة القحطاني .
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اسم المشرف من الوزارة :
أ .بدر بن فهد العسكر.
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مشروع تدريب موظفي وموظفات الوزارة في برنامج اللغة االنجليزية

مشروع11

اسم البرنامج

الجهة المنفذة

المصطلحات االدارية باللغة االنجليزية

المركز السعودي البريطاني

عدد البرامج

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدفين

1

الرياض

ثالثة اشهر

1433/6/21

50

اداريين واداريات

85%
79%

80%
75%

77%

73%

70%
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65%

63%

60%
55%
50%
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﺴﻮﻁ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﺴﻮﻁ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ
ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻲ

اللقاءات والندوات و المؤتمرات
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اسم البرنامج:
آليات ووسائل مكافحة الفساد.
الهدف العام للبرنامج :
توعية المشاركين باهمية مكافحة الفساد واالثار المترتبة على الفساد ووسائل مكافحته وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•التعرف على مصطلح الفساد االداري والمالي.
•التعرف على ا الثار التي يخلفها الفساد االداري والمالي .
•التعرف على الوسائل الوقائية لمكافحة الفساد .
•التعرف على اهم االجراءات التي ينبغي معرفتها الكتشاف حاالت الفساد االداري والمالي.
•مشاركة المجتمع الدولي في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
اسم المتحدث :
أ.احمد بن محمد ابالخيل (مدير عام التخطيط والتطوير بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ).
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اسم المشرف من الوزارة :
أ.محسن بن محمد البقمي.
اسم المنسق من الوزارة :
أ .احمد بن محمد الشهري .

لقاء مفتوح عن اساليب مكافحة الفساد

مشروع12

اسم البرنامج

الجهة المنفذة

اليات ووسائل مكافحة الفساد

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة )

عدد البرامج

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدفين

1

الرياض

يوم واحد

1434/1/25

100

القيادات االدارية العليا

85%
79%

80%
75%

77%

73%

70%
65%

63%

55%
50%
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﺴﻮﻁ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺘﺴﻮﻁ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪﻯ
ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻲ
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اسم البرنامج:
لقاء مسؤولي التدريب بمعهد االدارة العامة .
الهدف العام للبرنامج :
تمثيل وزارة التربية والتعليم في اللقاء الثامن لمسؤولي التدريب والمشاركة بورقة عمل عن تحديد االحتياجات التدريبة بالوزارة .
االهداف التفصيلية للبرنامج :
•القاء ورقة عمل عن تحديد االحتياجات التدريبية في وزارة التربية
•االستماع الى اوراق العمل المقدمة من الجهات التدريبية االخرى حول موضوع اللقاء
•االستفادة من التجارب واالفكار التي يطرحها المشاركين في اللقاء
•التعرف على اهم المستجدات في مجال التدريب االداري خصوصا االنظمة والتعليمات
اسم المتحدث :
أ.احمد بن محمد الشهري مدير ادارة التدريب بالتطوير االداري ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
اسم المشرف من الوزارة :
أ.محمد المويهان .
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اسم المنسق من الوزارة :
أ .عبدالعزيز العمير .

اللقاء الثامن لمسؤولي التدريب في االجهزة الحكومية

مشروع13

اسم البرنامج

الجهة المنفذة

ورقة عمل تحديد االحتياجات التدريبية في وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم – معهد االدارة العامة

عدد البرامج

مكان االنعقاد

المدة

تاريخ االنعقاد

عدد المرشحين

المستهدفين

1

الرياض

يوم واحد

1434/5/5

مفتوح

مسؤولي التدريب في
االجهزة الحكومية
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منجزات ادارة االيفاد واالبتعاث
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أو ً
ال :
االيفاد للدراسة في الجامعات داخل المملكة .
عدد الدارسين

الدرجة العلمية

التخصص

2
4
9
5
1
2
1
1
1

دبلوم
دبلوم
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
دكتوراه
دكتوراه

طب األسرة
اللغة اإلنجليزية
اإلدارة والتخطيط التربوي
إدارة عامة
الترجمة باللغة اإلنجليزية ألغراض امنية
المحاسبة
إحصاء
اإلدارة والتخطيط التربوي
األنظمة

بيان
• 11موفد إلى جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية.
• 7موفدين إلى جامعة الملك سعود.
•موفد واحد إلى جامعة نايف العربية.
• 4موفدين إلى جامعة األميرة نورة.
• 2موفد إلى الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية.

المجموع ( )27موفد وموفدة للعام 1433هـ
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أو ً
ال :
االيفاد للدراسة في الجامعات داخل المملكة .
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عدد الدارسين

الدرجة العلمية

التخصص

1
3
1
1
5
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

بكالوريوس
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير

حاسب الي
ادارة اعمال
ادارة عامة
ادارة الكترونية
موارد بشريه
احصاء
النظم الهندسية
ادارة بناء
هندسه مدنية
ادارة مشاريع
ادارة هندسية
الحوسبة التطبيقية
تغذية
علم الصحة
رعاية صحية

بيان

 13مبتعث في بريطانيا
 4مبتعثين في امريكا
 3مبتعثين في استراليا
 2مبتعثين في ايرلندا
 1مبتعث في ماليزيا

 23مبتعث

اضافة الى متابعة ( )48مبتعث لدرجات ( البكالوريوس  ،الماجستير  ،الدكتوراه ) في كل من امريكا وبريطانيا واستراليا وايرلندا.

منجزات ادارة التنظيم
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دليل المراسالت الكتابية

نظرا ألهمية توحيد وسائل المراسالت الكتابية بأنواعها المختلفة والتي تصدر عن جهاز الوزارة وقطاعاتها المختلفة وفقًا لألصول
العملية والنظامية التي تحد انواع واشكال ومقاسات االوراق المستخدمة في المراسالت الكتابية فقد تم اصدار دليل ارشادي لتوضيح
كيفية اعداد المراسالت التالية :
•كيفية اعداد الرسائل الخارجية وهي المراسالت التي تعدها قطاعات الوزارة مع الوزارات والمصالح االخرى خارجها .
•كيفية اعداد المذكرة الداخلية ومقاسات االوراق الخاصة بها
•كيفية اعداد االحالة الداخلية
•كيفية اعداد التعاميم
•كيفية اعداد القرارات
•كيفية اعداد التقارير
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الدليل التنظيمي لإلدارة العامة للتطوير االداري
بعد اعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم وتوحيد تعليم البنين مع تعليم البنات في وزارة واحدة ودمج وكالتي التخطيط
والتطوير في وكالة واحدة صدر قرار معالي الوزير  1/2015وتاريخ 3/7/1429هـ برط االدارة العامة للتطوير االداري بوكالة الوزارة للتخطيط
و التطوير
وألهمية التعريف بأهداف ونشاطات االدارة العامة للتطوير االداري ومهام الوحدات االدارية بها وارتباطاتها التنظيمية فقد تم
اعداد هذا الدليل التنظيمي ليكون مرشدا للعاملين في االدارة ولذوي العالقة (داخل الوزارة وخارجها لالطالع على اهداف ومهام
التطوير االداري
محتويات الدليل
•الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للتطوير االداري .
•رؤية ورسالة اإلدارة العامة للتطوير االداري .
•المهام الرئيسية للتطوير االداري الواردة في القرار  192في. 1409/11/8
•توزيع المهام على وحدات التطوير االداري المختلفة .
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الدليل التنظيمي لإلدارة العامة لألمن والسالمة
بناء على تعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم
 2528وتاريخ 1431/8/1هـ والبرقية رقم  4123وتاريخ  12/3/1433وبناء على توجيهات صاحب السمو وزير التربية والتعليم تم اعداد دراسة
تنظيمية عن انشاء وحدة ادارية تسمى االدارة العامة لألمن والسالمة وتم اعداد مهام رئيسية لها واقتراح الوحدات التنظيمية
بداخلها وارتباطها والنشاطات التي تقوم بها وفقًا للتالي :

•تم اعداد مسودة القرار رقم  33955837وتاريخ  2/6/1433بإنشاء االدارة العامة لألمن والسالمة وتم توقيع القرار .
•تضمن القرار انف الذكر الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة لألمن والسالمة والذي تم اعداده في ادارة النظيم بالتطوير
االداري.
•كما تضمن القرار وصف للمهام الرئيسية لإلدارة العامة لألمن و السالمة .
•توزيع المهام على وحدات االدارة العامة لألمن والسالمة .
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