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 مقدمػة: ال - 1

تعيش المممكة العربية السعودية في تاريخها المعاصػر مرلمػة تومويػة ةػخمة  ػممت مختمػؼ 
جواوب اللياة المعاصرة، وموها تومية وتأهيؿ القوى الب رية الوطوية ، وقد اهتمت الدولة ػ وفقها اهلل 

لعقػػػديف الماةػػػييف ومو ػػأت مػػػف مجػػػؿ  لػػػؾ الم سسػػػات ػػػ بتوميػػػة القػػػوى الب ػػػرية ب ػػكؿ كبيػػػر خػػػ ؿ ا
 اللكومية التي تخطط وت رؼ عمى البرامج التعميمية والتدريبية.

لػ  كػاف ، رًا ليويًا في اقتصاديات البمػدافدو  افوبما مف التعميـ و التدريب التقوي والمهوي ي دي
اهلل ػ ل ػدت  هعبػد العييػي ػ رلمػ اخػر ليػاة الممػؾالمممكة اهتمامًا كبيرًا، ففي مو  ةروريًا مف توليهما

فػػي المممكػػة وتم ػػؿ لمتػػدريب التقوػػي والمهوػػي القاعػػدة ااساسػػية العامػػة سػػا ر الجهػػود الملميػػة  قامػػة 
مػدارس كاوػت تخةػش   ػراؼ  ي لؾ في إو اء المدارس الصواعية فتـ خ ؿ تمؾ الفترة إو اء  ماو

رسػػة الصػػواعية المتوسػػطة بجػػدة التػػي مو ػػ ت وتعػػد المد ،إدارة التعمػػيـ الصػػواعي فػػي ويارة المعػػارؼ
افتتػاح مربػش مػدارس تجاريػة فػي الريػاض  ت هػاهػ موؿ مدرسة صواعية لكومية سعودية 9631عاـ 

افتتػػاح خمػػس مػػدارس يراعيػػة  تػػـهػػػ 9631هػػػ، وفػػي عػػاـ 9631والػػدماـ ومكػػة المكرمػػة وجػػدة عػػاـ 
 متوسطة في الهفوؼ والمجمعة وبريده وبمجر ي وجيياف. 

درا وتػاري   61مف الدولة اهمية التعميـ الفوي والمهوي فقد صدر المرسـو الممكػي رقػـ ـ/ كاً وا 
، وتةػمف المرسػـو لمتعمػيـ الفوػي والتػدريب المهوػيهػ القاةي بإو اء الم سسة العامة 91/3/9011
رة وياو  مػػػف ويارة العمػػػؿ وال ػػػ وف ا جتماعيػػػة،والمعاهػػػد الفويػػػة مراكػػػي التػػػدريب وا عػػػداد تبعيػػػة وقػػػؿ 

 والجهات ااخرى إلى الم سسة. المعارؼ
وامتػدادًا لمرعايػة الكريمػة وا هتمػاـ البػػال  الػ ي يلظػى بػه قطػػاع التػدريب التقوػي والمهوػي مػػف       

( 833عيهػا اهلل  فقػد صػدرت الموافقػة السػامية عمػى قػرار مجمػس الػويراء رقػـ  ملدف القيػادة الر ػيدة 
 م سسة العامة لمتدريب التقوي والمهوي.هػ بإعادة توظيـ ال90/3/9083وتاري  

توظػػيـ الم سسػػة العامػػة لمتػػدريب التقوػػي والمهوػػي الجديػػد فػػي المػػادة  إعػػادةوقػػد ا ػػتمؿ مرسػػـو 
ال ال ة عمى مف الم سسة تهدؼ إلى تومية الموارد الب رية الوطوية مف خ ؿ التػدريب بمػا يسػهـ فػي 

 –دوف حصػر  –ولهػا فػي سػبيؿ تلقيػؽ  لػؾ  سد التياجات سوؽ العمؿ مف القوى الب ػرية الم همػة
 القياـ بما يمي:

وتطويرها وفقًا لما تقتةيه خطط التوميػة  ،ومراجعتها ،( إعداد السياسات والخطط العامة لمتدريب1)
 الوطوية.
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 تأهيؿ المدربيف التقوييف والمهوييف وتطويرهـ. ( 8 

 تصميـ برامج التدريب وتوفي ها. ( 6 

  .الخاص بالتدريب وا  راؼ عميه ، وتلديد معاييره الفويةالترخيص لمقطاع  ( 0 

عقػػد  ػػراكة إسػػتراتيجية مػػش م سسػػات التػػدريب فػػي القطػػاعيف العػػاـ والخػػاص  دارة ولػػدات  ( 5 
 التدريب المختمفة وت غيمها .

لتػػػػوفير المػػػػوارد الب ػػػرية التقويػػػػة والمهويػػػػة  ،لقطػػػػاعيف العػػػاـ والخػػػػاص فػػػػي التػػػدريبم ػػػاركة ا ( 3 
 صصة.المتخ

 تقديـ الم ورة الفوية و الم ورة ا دارية في مجاؿ التدريب لمقطاعيف العاـ والخاص. ( 3 

 إو اء لاةوات تقوية ومهوية لمتدريب. ( 3 

 إجراء البلوث والدراسات في مجاؿ التدريب. ( 1 

 إوتاج وسا ؿ التدريب وتقوياته وتطويرها. ( 91 

والم ػػاركة فيهػػا داخػػؿ المممكػػة وخارجهػػا  بعػػد اسػػتكماؿ  عقػػد المػػ تمرات والوػػدوات واللمقػػات ( 99 
 ا جراءات الوظامية ال يمة.

ا  ػػتراؾ فػػي عةػػوية الموظمػػات والهي ػػات والم سسػػات ا قميميػػة والدوليػػة المهتمػػة بالتػػدريب  ( 98 
 ،بعد استكماؿ ا جراءات الوظامية ال يمة.

رات  ات الصػػػػمة بالتػػػػدريب، واقتػػػػراح مػػػػا يمػػػػـي تقػػػػديـ مر ياتهػػػػا ليػػػػاؿ ااوظمػػػػة والمػػػػوا   والقػػػػرا ( 96 
 لتطويرها ، ورفعها مو إلالتها إلى الجهات المختصة وفؽ الطرؽ الوظامية المتبعة.

 
خطػة التوميػة فػي  لمم سسػة العامػة لمتػدريب التقوػي والمهوػي"وتبمػػ  ا عتمادات المخصصػة  

 ( مميوف لاير".23132,00  التاسعة
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 الوضع الراىف: - 2
لمتػػدريب يتػػولى تقػػديـ الم ػػورة والتوجيػػه  است ػػارياً الهيكمػػة الجديػػدة لمم سسػػة مجمسػػًا تةػػموت 

و يهػػػػدؼ إلػػػػى تطػػػػوير عمميػػػػة التػػػػدريب  ،والتوجهػػػػات العالميػػػػة ،ليػػػػاؿ توجهػػػػات التػػػػدريب بالمممكػػػػة
لخدمػػة المجتمػػش والتػػدريب المسػػتمر يهػػدؼ إلػػى توميػػة  اً بالم سسػػة وبالقطػػاع ااهمػػي ميةػػا، ومجمسػػ

ة مػػػش المجتمػػػش مػػػف خػػػ ؿ التعػػػرؼ عمػػػى التياجاتػػػه التدريبيػػػة وتمكيوػػػه مػػػف مواكبػػػة ع قػػػة الم سسػػػ
والعمػػػؿ عمػػػى تغييػػػر  قافتػػػه ولػػػو  ،بتقػػػديـ البػػػرامج التدريبيػػػة لجميػػػش ف اتػػػه التقويػػػة والمهويػػػةالتطػػػورات 

، ومركػػيًا عامػػًا لخػػػدمات القطػػاع ااهمػػػي يهػػدؼ إلػػى ةػػػماف توفيػػ  مهػػػداؼ التػػدريب التقوػػي والمهوػػػي
خطػػط الم سسػػػة فػػي مجػػػاؿ الخػػدمات المقدمػػة لمقطػػػاع ااهمػػي، بكفػػػاءة وفاعميػػة، ووفقػػػًا وسياسػػات و 

لمبػرامج الر يسػية فػي الم سسػة القا مػة بمػ  مجمػوع ولػدات التػدريب لألوظمة والمػوا   المعتمػدة، وقػد 
والولػػدات الم ػػتركة وولػػدات التػػدريب ااهمػػي  التػػي ت ػػرؼ عميهػػا  لمتػػدريب التقوػػي والمهوػػيالعامػػة 

( ولػػػدة تػػػدريب 9931  هػػػػ9083/9081 بوهايػػػة العػػػاـ الرابػػػش مػػػف خطػػػة التمويػػػة ال اموػػػة سسػػػةالم  
( كميػػة تقويػػة موهػػا كميػػة إعػػداد المػػدربيف بالريػػاض وكميػػة إعػػداد المػػدربيف بجػػدة، وكميػػة 65 ت ػػمؿ  

( 1 و ة وكمية التقويػة اليراعيػة ببريػدها تصا ت والمعمومات بالرياض وكمية التقوية ا لكترووية بجد
ًا مهويػػػػا معهػػػد( 11 ، و( فػػػروع لبروػػػػامج التػػػدريب العسػػػكري المهوػػػي0 معاهػػػد تقويػػػة عميػػػا لمبوػػػات و

با ةػػافة إلػػى بػػرامج لمتػػدريب ، معهػػدًا مهويػػًا فػػي السػػجوف 63ةػػموهامػػف  ،وعمػػارة وت ػػييد صػػواعياً 
توفػػػ   اً فرعػػػ (91  تةػػػـ لمتػػػدريب الم ػػػترؾبػػػرامج و  ،لمتػػػدريب ا لكترووػػػي بػػػرامج، و العسػػػكري المهوػػػي

مك ػػػر مػػػف  ، كمػػػا توفػػػ  بػػػرامج التػػػدريب ااهمػػػي مػػػف خػػػ ؿبرامجهػػػا فػػػي ولػػػدات الم سسػػػة التدريبيػػػة 
، وبػػرامج لم ػػراكات ا سػػتراتيجية ( ولػػدة تػػدريب مهميػػة لمبوػػيف والبوػػات تلػػت إ ػػراؼ الم سسػػة110 

تلػػػت إ ػػػراؼ  فػػػي المصػػػاوش وال ػػػركات والم سسػػػات الكبػػػرى ةم ػػػترك دهػػػا( مع3 توفػػػ  مػػػف خػػػ ؿ 
تطبيػؽ ا ختبػارات المهويػة   بػات مػدى مهميػة العمالػة ل تجري الم سسة ا ستعداداتكما  ،سةالم س

والمهويػػػة  التقويػػػةالموجػػػودة فػػػي السػػػوؽ وتػػػوفر المعػػػارؼ والمهػػػارات الةػػػرورية لػػػديها فػػػي المجػػػا ت 
 مف خ ؿ مراكي لمفلص المهوي. المختمفة

 ػ( برامج ر يسية عمى الولو التالي 3تعمؿ الم سسة عمى توفي  مهدافها ومهامها مف خ ؿ  و 
  ػفرعية  ويوف  مف خ ؿ مربعة برامج البروامج ااوؿ  التدريب التقوي والمهوي اللكومي ػ

 تقوية  بويف(.الكميات ال     9/9
 عميا  بوات(.التقوية المعاهد ال     9/8
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 اإلنجازات: 2/1
 في وحدات المؤسسة التقنية والمينية:التقني والميني الحكومي: وينفذ  البرنامج األوؿ: التدريب

 :)لمبنيف( الكميات التقنية   م(
لمتػدريب هػػ، ويوجػد لػدى الم سسػة العامػة 9016تـ افتتاح موؿ كمية تقوية فػي الريػاض عػاـ  

 بمتػػػدر ( 30311  إجمػػػالي الممتلقػػػيف بهػػػػػابمػػػ   قا مػػػة، ( كميػػػة تقويػػػة65 المهوػػػي التقوػػػي و 
، وبمػ  إجمػالي %( مػف المسػتهدؼ بالخطػة999و لػؾ بوسػبة  بوهاية خطػة التوميػة ال اموػة، 

الخطة، بيوما ب( مف المستهدؼ %996بوسبة   ( متدرب901939لوفس الفترة  المستجديف 
 .الفترةلوفس مف المستهدؼ  (%53بوسبة   ( خريج31933  بم  إجمالي الخريجيف

 :(مبناتل )العمياالتقنية المعاىد    ب(
هػػػ ليػػاؿ مػػا ورد 0/6/9083/ـ ب وتػػاري  6913صػػدر قػػرار مجمػػس الػػويراء المػػوقر رقػػـ 

هػػػػ وقػػػد جػػػاء ةػػػمف فقػػػرات قػػػرار 6/3/9080وتػػػاري   50/66بقػػػرار مجمػػػس ال ػػػورى رقػػػـ 
توليػػد جهػػة ا  ػػراؼ عمػػى قطػػاع التػػدريب المهوػػي لمبوػػات فػػي الم سسػػة  مجمػػس الػػويراء   

وقد بادرت الم سسػة بتك يػؼ الجهػود لتأسػيس وتفعيػؿ هػ ا  ،(لمتدريب التقوي والمهوي العامة
القطاع الجديد مػف التػدريب ، ولققػت بلمػد اهلل تعػالى خطػوات فاعمػة بهػ ا ا تجػاه و ػكمت 
 .فرؽ عمؿ لدراسة وتوظيـ وتأسيس ه ا القطاع الجديد عبر مرالؿ موظمة وبخطوات جادة

تقويػًا توتمػػي إلػػى مجػػا ت تدريبيػػة ( تخصصػػًا 86 مك ػػر مػػف دراسػػة وتلديػػد واعتمػاد وقػد تػػـ 
موهػػا    تقويػػات اللاسػػب / التقويػػة ا لكتروويػػة / التقويػػة ا داريػػة / تقويػػة التػػيييف الوسػػا ي / 
تقويػػػػػات التصػػػػػويش الغػػػػػ ا ي / تقويػػػػػات تصػػػػػميـ وتصػػػػػويش اللمػػػػػي والمجػػػػػوهرات( وتقػػػػػدـ هػػػػػ ه 

اللدي ػػة  التخصصػػات بمسػػتويات اوةػػماـ وتأهيػػؿ مختمفػػة، وتةػػـ عػػددًا مػػف التخصصػػات
ؾ التيػاج سػوؽ والتي تقدـ اوؿ مرة لقطاع التدريب الوسا ي في المممكة. وقد روعي في  لػ

لعديػػد مػػف الخبػػرات الوسػػا ية ااكاديميػػة والعاممػػة فػػي الجامعػػات واست ػػارة االعمػػؿ الوسػػا ي، 
 والمعاهد ااهمية الوسا ية 

خطػػة التوميػة ال اموػػة، وبمػػ  هايػػة ( معهػدًا بو99وقػد بمػػ  عػدد المعاهػػد العميػػا التقويػة لمبوػػات  
 ( متدربة.3511  لوفس الفترة المتدربات إجمالي
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 :)لمبنيف( ة الصناعيةمعاىد المينيال  ج(
تطػوير المعاهػد الفويػة والمراكػي تػـ  وقػدهػػ 9631تـ افتتاح موؿ مدرسة مهويػة فػي جػدة عػاـ  

( فػػػػػػػي 95ـ  قػػػػػػػرار مجمػػػػػػػس الػػػػػػػويراء رقػػػػػػػل إوفػػػػػػػا اً إلػػػػػػػى معاهػػػػػػػد مهويػػػػػػػة صػػػػػػػواعية  المهويػػػػػػػة
هػ ب أف المواءمػة بػيف مخرجػات م سسػات التعمػيـ والتػدريب ومتطمبػات سػوؽ 93/9/9085

المهوػػػػي لمتػػػػدريب التقوػػػػي و العمػػػػؿ واتليػػػػات ال يمػػػػة لمتوفيػػػػ ، ويوجػػػػد لػػػػدى الم سسػػػػة العامػػػػة 
( معهػدًا 63مػف ةػموها  مهويًا صواعيًا ت مؿ تخصصات العمارة والت ييد و معهدًا ( 911 

ة التوميػػػة متػػػدرب بوهايػػػة خطػػػ( 81938  ػاإجمػػػالي الممتلقػػػيف بهػػػػبمػػػ   ،جوففػػػي السػػػ اً مهويػػػ
لػوفس الفتػرة ، وبم  إجمالي المستجديف %( مف المستهدؼ بالخطة81ال اموة، و لؾ بوسبة  

 الخطػػػة، بيومػػػا بمػػػ  إجمػػػالي الخػػػريجيفب( مػػػف المسػػػتهدؼ %55بوسػػػبة   ( متػػػدرب33633 
 .الفترةبالخطة لوفس مف المستهدؼ  (%30بوسبة   اً ( خريج39133 

 خدمة المجتمع والتدريب المستمر:  د(  
مجمػس لخدمػة المجتمػش والتػدريب  باستلداث العامة لمتدريب التقوي والمهويالم سسة  قامت 

المستمر يهدؼ إلى تومية ع قة الم سسػة مػش المجتمػش مػف خػ ؿ التعػرؼ عمػى التياجاتػه 
وولػدات  ف اتػهتوميػة الع قػة بػيف و  وية والمهوية، وتمكيوه مف مواكبة التطورات التق التدريبية

 ،والعمػػػؿ عمػػػى تغييػػػر  قافتػػػه ولػػػو التػػػدريب التقوػػػي والمهوػػػػي ،الم سسػػػة التدريبيػػػة المختمفػػػة
كافة الطاقات المتالة  الب رية والماليػة( بتقػديـ البػرامج والػدورات  باست ماروتعييي التواصؿ 
 ،التػػي يلتاجهػػا المجتمػػش التقويػػة والمهويػػة  اراتوا ست ػػلدراسػػات والبلػػوث التدريبيػػة وتوفيػػ  ا

، لخدمػػػة المجتمػػػش التدريبيػػػة الم سسػػػة تفعيػػػؿ التػػػدريب ا وتػػػاجي داخػػػؿ ولػػػداتإلػػػى جاوػػػب 
 ملمػػػد بػػػف فهػػػد، والمسػػػاهمة فػػػي توفيػػػ  العديػػػد مػػػف بػػػرامج ممػػػراء الموػػػاطؽ كبروػػػامج ااميػػػر/

بأسػػػر  ػػػهداء الواجػػػب البػػػرامج الخاصػػػة  فيصػػػؿ بػػػف بوػػػدر با ةػػػافة إلػػػى وبروػػػامج ااميػػػر/
عمػػػػى  ػػػػبكة  لخدمػػػػة المجتمػػػػشتفعيػػػػؿ موقػػػػش الكترووػػػػي قػػػػد تػػػػـ و والسػػػػجواء والمفػػػػرج عػػػػوهـ، 

التسػػػػجيؿ بالػػػػدورات مػػػػف لمتػػػػدرب يمكػػػػف ابليػػػػث مسػػػػتمر ب ػػػػكؿ  تطػػػػويرهيػػػػتـ و   ا وتروػػػػت(
 ،معمومػػػاتالموهػػػا  خػػػدمات ك يػػػرة ـ يقػػػدوت ،المتالػػػة بالولػػػدات التدريبيػػػة ااو ػػػطة التدريبيػػػةو 
اادلػة و  ،والبرامج التدريبيػة المتالػة ،والتدريب المستمر ،خدمة المجتمشف و اط عساسية ام

 ومف تمؾ البرامج  التعميمات الموظمةو  ،الوما ج المستخدمةو  ،برامجتمؾ الالخاصة ب
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البػػػػرامج الخاصػػػػة التػػػػي يػػػػتـ توفيػػػػ ها /البػػػػرامج العامػػػػة التػػػػي تطػػػػرح لجميػػػػش ف ػػػػات المجتمػػػػش  
بػػػرامج التػػػدريب / رامج المجاويػػػة لػػػ وي ا لتياجػػػات الخاصػػػةالبػػػ/ لمقطػػػاعيف العػػػاـ والخػػػاص

بػػرامج مخػػرى بوػػاًء عمػػى التيػػاج / ا ست ػػاريةالتقويػػة والمهويػػة الخػػدمات / الصػػيفي لمطػػ ب
فػػي بػػرامج خدمػػة المتػػدربيف إجمػػالي بمػػ  هػػػ 9083/9081ولتػػى العػػاـ  (الجهػػات المسػػتفيدة

 إجمالي  وقد بم ،دؼ في الخطة%( مف المسته958بوسبة   ( متدرباً  908136 المجتمش 
بػوفس كمػا تػـ   %( مف المسػتهدؼ فػي الخطػة،958خريجًا بوسبة  ( 908136 الخريجيف 

تقوػػي ومهوػػي مػػف موسػػوبي  صتمخػػ( 9911   بهػػا لػػوالياست ػػارة قػػاـ ( 688 تقػػديـ الفتػػرة 
( ولػػػدات 3فػػػي   هػػػػ تطبيػػػؽ التػػػدريب ا وتػػػاجي9083/9081، كمػػػا تػػػـ فػػػي العػػػاـالم سسػػػة
  ( متدرب لكؿ ولدة. 85  استيعابيةبطاقة تدريبية 

 :التدريب التقني والميني المشترؾ مع القطاع الحكومي ويشمؿ برنامجيف  ىػ(
 :التدريب العسكري الميني   -1
هػػػػػػ لتوفيػػػػػ  م ػػػػػروع التػػػػػدريب  80/1/9080 ( وتػػػػػاري 05389 صػػػػػدرت الموافقػػػػػة السػػػػػامية رقػػػػـػ  

رية والم سسة العامػة لمتػدريب التقوػي والمهوػي وهػ ا العسكري المهوي بالتعاوف بيف القطاعات العسك
يتم ػػؿ فػػي تقػػديـ و ملػػد ااومػػاط التدريبيػػة الملد ػػة مػػف ليػػث الفكػػرة و ليػػة التطبيػػؽ. يم ػػؿ البروػػامج 

يهػػدؼ و  ،التػدريب التقوػي لم ػػباب فػي بي ػػة عسػكرية يعتبػػر ا وةػباط والدقػػة وا لتػياـ مهػـػ مقوماتهػا
 ػػباب مػػف خريجػػي ال اوويػػة العامػػة وغيػػرهـ مػػف البػػال يف إلػػى تػػوفير بي ػػة تػػدريب تسػػتوعب ال

 .عف فرص تدريبية ووظيفية تمبي التياجات سوؽ العمؿ الملمي
( متػػػدرب و مػػػدة التػػػدريب بالبروػػػامج ملػػػد 91,111تبمػػػ  الطاقػػػة ا سػػػتيعابية القصػػػوى لمبروػػػامج  و  

( 95ا عػداد العػاـ لمػدة  ( مسػبوعا تػدريبيًا، تبػدم بالتػدريب العسػكري و 05ع ر  هرًا مو مػا يعػادؿ  
مسبوعًا، ومػف  ـػ يجػري اختبػار قػدرات لممتػدربيف لتلديػد المهوػة المواسػبة لكػؿ متػدرب، وتكػوف مػدة 

( مسػػبوعًا، مقسػػمة عمػػى فصػػميف تػػدريبييف مػػدة كػػؿ موهمػػا خمسػػة 61التػػدريب الفوػػي عمػػى المهػػف  
ُيمػػو  المتػػدرب يػػًا..  و اساسػػي بمعػػدؿ سػػاعتيف يومع ػػر مسػػبوعًا، إةػػافة إلػػى التػػدريب العسػػكري ا

( لاير ويػػػػوفر لممتػػػػدرب السػػػػكف وا عا ػػػػة والم بػػػػس ومسػػػػتميمات 311مكافػػػػأة  ػػػػهرية متوسػػػػطها  
 التدريب  وُيمو  الخريجوف  هادة إتماـ دورة تدريب فوية في التخصص ال ي تـ التدريب عميه.

 : التدريب الميني في السجوف -2
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دارات بػيف الم سسػة هػػ 9015هويػة موػ  عػاـ والم التقويػةفػي المجػا ت تعاوف ال في إطار   وا 
بروػامج الةػمف ويوفػ  البروػامج فػي ا صػ ليات  في معاهػد مهويػةتدريب الوي ء ل ،السجوف

 مػػف خػػ ؿ دورات تتةػػمف عػػدة مهػػف وتخصصػػات ومػػدة الػػدورة فػػي هػػ هالمهوػػي الصػػواعي 
 .البرامج مربعة م هر، ويعقد خ ؿ العاـ مك ر مف دورة

وفا ًا لقرار  هػػ 93/0/9080/ؽ ع وتػاري  558صالب السمو الممكػي وييػر الداخميػة رقػـ  وا 
والمتةمف قياـ الم سسة بالتوسػيؽ مػش إدارات السػجوف بالموػاطؽ والملافظػات لتوفيػ  بػرامج 
التػػػدريب المهوػػػي بالسػػػجوف تػػػـ اسػػػتلداث إدارة التػػػدريب المهوػػػي فػػػي السػػػجوف ةػػػمف هيكػػػؿ 

  ىلمستقبمي عمالم سسة اللالي . ويرتكي عمؿ ا دارة ا
  إيجػاد معاهػد تػدريب اسػتكماؿ تلسيف بي ة التػدريب ورفػش الطاقػة ا سػتيعابية مػف خػ ؿ

  .بالسجوف
  دراسػػة التيػػاج المػػدربيف مػػف البػػرامج التطويريػػة والتدريبيػػة لرفػػش مدا هػػـ المهوػػي والتربػػوي

 وتعييف مدربيف جدد .

 . تدريب الوي ء وفقًا الدث ااسس العممية والتربوية 

 لػػػديث وتطػػػوير البػػػرامج التدريبيػػػة وبوا هػػػا با عتمػػػاد عمػػػى المعػػػايير المهويػػػة الوطويػػػة ت
 لتتواسب مش التياج السوؽ الملمية .

  بالم سسة. المعاهد المهويةمو  الخريجيف  هادة مما مة ل هادة المتدرب في 
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 ( برامج فرعية:5التدريب التقني والميني المشترؾ مع القطاع الخاص ويشمؿ ) و(  
 المعاىد والمراكز األىمية ) ربحية (.  -1
 :التدريب األىمي 
اهتمت الدولة بالقطاع الخاص وجعمته في مولويػة خططهػا التومويػة لمػا يعكسػه هػ ا القطػاع  

مػػػف تطػػػوير ولمػػػا لػػػه مػػػف مهميػػػة كبػػػرى فػػػي خدمػػػة هػػػ ا المجتمػػػش فقػػػدمت لػػػه الػػػدعـ المػػػالي 
ومػػػف هػػػ ا  ،والدراسػػػات التػػػي يلتاجهػػػاوسػػػاهمت فػػػي تقػػػديـ البلػػػوث  ،والمعوػػػوي بكػػػؿ موواعػػػه

المهوػػػي موػػػ  إو ػػػا ها فػػػي إتالػػػة لمتػػػدريب التقوػػػي و الموطمػػػؽ فقػػػد سػػػاهمت الم سسػػػة العامػػػة 
الفرصة لمقطاع الخاص في ا ست مار في المجا ت التدريبية الفوية التي يلتاجهػا المجتمػش 

ا ، إةػػافة إلػػى تبعػا لمتطمبػػات السػػوؽ المت لقػػة ودعػـ هػػ ه ااو ػػطة بكػػؿ مػا يلقػػؽ وجالهػػ
المسػاهمة بإيجابيػػة فػػي سػبيؿ دعػػـ خطػػط وبػرامج السػػعودة ... كػػؿ  لػؾ مدى إلػػى مف يتوجػػه 

فػػي ييػػادة معػػداد  القطػػاع الخػػاص ل سػػت مار فػػي مجػػاؿ التػػدريب ممػػا كػػاف لػػه م ػػره المبا ػػر
بمػػ  عػػدد ، ليػػث ولػػدات التػػدريب المقامػػة مػػف قبػػؿ القطػػاع الخػػاص تلػػت إ ػػراؼ الم سسػػة

التػي  وبمػ  عػدد البػرامجمو ػأة،  (110 ااهمية التي ت رؼ عميها الم سسػةمو آت التدريب 
ـ( 8113هػػ  9083/9081لتى وهاية السػوة الرابعػة  التلؽ بهاتخصص، ( 989 تقدمها 

 ( خريج.55353وتخرج موها   ( متدرب.10953 مف خطة التومية ال اموة ولو
 .غير الربحية(المعاىد التقنية العميا لمشراكات اإلستراتيجية )   -2
مف خ ؿ قامت الم سسة بب ؿ جهود ل ي ة لتفعيؿ دور مو آت القطاع الخاص في التومية  

بوػاء  ػػراكات إسػػتراتيجية مػػش قطاعػات العمػػؿ لتوفيػػ  بػػرامج تػدريب تقويػػة ومهويػػة متخصصػػة 
 بإو اء معاهد تدريب تقوية عميا متميية تةمف لخريجيها التوظيػؼ موػ  التلػاقهـ بالتػدريب  

خبػػرات عاليػػة( وتهػػدؼ الم سسػػة  و ؿ معهػػد مجمػػس إدارة خػػاص مسػػتقؿ وم ػػغؿ مجوبػػي لكػػ
مف خ ؿ  لؾ إلى سعودة وظا ؼ مهوية وتقوية جديدة وعالية المستوى تعتمد عمى التدريب 

هػػ عػػدد 9083/9081فػي المعاهػد غيػػر الربليػة قبػؿ ا لتلػػاؽ بالعمػؿ، وتلقػؽ لتػػى العػاـ 
 . ًا تقويًا متخصصًا لمتدريب( معهد88مف ا تفاقيات  و اء  
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  :لتنظيـ الوطني لمتدريب المشترؾا   -3
يهػػدؼ بروػػامج التوظػػيـ الػػوطوي لمتػػدريب الم ػػترؾ إلػػى التػػدريب عمػػى مهػػف ملػػددة مػػف مجػػؿ  

تلقيؽ مكبر قدر مف المواءمة مش ا لتياجات الفعمية لسوؽ العمؿ وخفض تكاليؼ التدريب 
لػة فػي سػوؽ العمػؿ وييػادة الطاقػة ا سػتيعابية لبػرامج عف طريػؽ اسػتغ ؿ ا مكاويػات المتا

 التدريب التقوي والمهوي.
مػػف التعمػػيـ  والمتسػػربات المتسػػربيفو بروػػامج خريجػػي وخريجػػات ال اوويػػة العامػػة اليسػػتهدؼ و  

العاـ والتعميـ العالي إةافة إلى خريجي وخريجات الجامعات ممف   تتواسػب تخصصػاتهـ 
 ؽ العمؿ.وتخصصاتهف مش التياجات سو 

هػ عمى ما ورد بقرار 0/6/9083/ـ ب( وتاري  6913وليث مكد قرار مجمس الويراء رقـ   
هػ مػف التوسػش فػي بػرامج التوظػيـ لي ػمؿ 6/3/9080( وتاري  50/66مجمس ال ورى رقـ  

جميش مواطؽ المممكة فقد تـ تطبيؽ البروامج في معظـ مواطؽ المممكة ومصب  عدد فروعة 
( مهوػه تتػراوح مػددها 31سب مش المس ولية الجديدة فػي التأهيػؿ اك ػر مػف  ( فرعًا تتوا91 

متدرب بوهاية السوة ( 98318بالبروامج  إجمالي الممتلقيف ، وقد بم  م هر إلى سوة 0مف 
%( مػػػف 10ـ( مػػػف خطػػػة التوميػػػة ال اموػػػة، و لػػػؾ بوسػػػبة  8113هػػػػ  9083/9081الرابعػػػة 

مػػػػف  (%06بوسػػػػبة   ( خػػػػريج5935  خػػػػريجيف، بيومػػػػا بمػػػػ  إجمػػػػالي الالمسػػػػتهدؼ بالخطػػػػة
 .المستهدؼ بالخطة لوفس العاـ

 التدريب عمى رأس العمؿ.  -4
ػػػػوية با سػػػهاـ والم ػػػاركة فػػػي توميػػػة القػػػوى  مػػػفالتػػػدريب عمػػػى رمس العمػػػؿ  يعػػػد  البػػػرامج الـمعي

ة مطموبػوالمهوية وتطويرها في القطاعيف العاـ والخػاص  كسػابها المهػارات ال التقويةالعاممة 
ااهػػداؼ الملػػددة لمبروػػامج خػػ ؿ  تركيلػػ ا سػػ ،لعمػػؿعمػػى رمس ا لمقيػػاـ بااعمػػاؿ المختمفػػة

إعػػادة هيكمػػة و تفعيػػؿ الولػػدة ا داريػػة مػػف خػػ ؿ  البروػػامجتو ػػيط وتفعيػػؿ هػػ ا الخطػػة عمػػى 
و ػػاء ولػػدة إداريػػة مسػػتقمة لخػػدمات التػػدريب عمػػى وا   ، المختصػػة بالتػػدريب عمػػى رمس العمػػؿ

عػداد و لعمؿ الوسا ي في الهيكػؿ التوظيمػي الوسػا ي بالم سسػةرمس العمؿ لسوؽ ا عتمػاد ا، وا 
تك يػؼ قوػوات ا تصػاؿ مػش وتطبيؽ  ليػة لتقيػيـ واعتمػاد بػرامج التػدريب عمػى رمس العمػؿ، و 

تقػػػديـ الم ػػػورة الفويػػػة لممو ػػػآت لػػػديها، و  مصػػػلاب ااعمػػػاؿ لتوميػػػة كػػػوادر التػػػدريب ال اتيػػػة
بالموػػػاهج والمعػػػايير ها تيويػػػدو  ،داء عمػػػى رمس العمػػػؿالصػػػواعية فػػػي بػػػرامج رفػػػش كفػػػاءة اا
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والتوسػػػيؽ مػػػش الغػػػرؼ ا، لػػػديهال اتيػػػة المهويػػػة والوسػػػا ؿ التدريبيػػػة المسػػػاودة اجهػػػية التػػػدريب 
التجاريػػة الصػػواعية للفػػػي ال ػػركات والم سسػػات الخاصػػػة عمػػى إقامػػة مراكػػػي تػػدريب  اتيػػػة 

 .سسةالم    راؼإلتوفي  برامج التدريب عمى رمس العمؿ تلت 
 : المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحاضنات المينية   -5
هػػػ بالموافقػػة عمػػى 88/3/9088( وتػػاري  930صػػدر قػػرار مجمػػس الػػويراء المػػوقر رقػػـ   

هػ ال ي جاء فيه "توجيػه جػيء 85/91/9081( وتاري  56/03قرار مجمس ال ورى رقـ  
ات الصػػػػغيرة لت ػػػػغيؿ مػػػػف إمكاويػػػػات صػػػػودوؽ توميػػػػة المػػػػوارد الب ػػػػرية لتمويػػػػؿ الم ػػػػروع

بعػػد ا طػػ ع عمػػى تجػػارب العديػػد مػػف  عميػػه قامػػت الم سسػػة الخػػريجيف المهويػػيف، بوػػاء
مػػف خػػ ؿ الم ػػاركة فػػي المػػ تمرات الدوليػػة والييػػارات  و الػػدوؿ المتقدمػػة فػػي هػػ ا المجػػاؿ

، قامػػت ممعوقػػات التػػي تواجػػه المو ػػآت الصػػغيرة فػػي المممكػػةل الميداويػػة ودراسػػة تفصػػيمية
 اتخا  ا جراءات والتدابير ال يمػةب عمى تمؾ المعوقات إستراتيجية لمتغمبببواء  الم سسة

  عمى مسس موها 
 تلميؿ السمات والمقابمة ال خصية لممبادريف.  -
 التدريب الكافي عمى كيفية إدارة المو أة الصغيرة. -

 ا قتصادية.المهوية و المساعدة في إعداد دراسات الجدوى  -

 عمى التراخيص ال يمة لممارسة العمؿ وافتتاح الم روع. ملصوؿلالدعـ  -

 المساعدة عمى توفير التمويؿ ال ـي  فتتاح الم روع. -

 تقديـ الدعـ الفوي وا داري خ ؿ الستة م هر ااولى مف عمر الم روع. -
وقػػد تػػـ البػػدء فػػي توفيػػ  هػػ ه ا سػػتراتيجية بعػػد ا وتهػػاء مػػف تصػػميـ  الومػػو ج السػػعودي(  

ةػػش اتليػػات واادلػػة ا ر ػػادية ال يمػػة لمرالػػؿ التوفيػػ  إةػػافة إلػػى تصػػميـ اللقا ػػب وو 
التدريبية المواسبة لواقش سوؽ العمؿ اللّر بالمممكة و لؾ بالتعاوف مش عّدة جهػات ملمّيػة 

 ودولية. 
اوط قًا مف دور الم سسة في التدريب ورفش كفػاءة المػواطف السػعودي مهويػًا ومسػاهمتها و  

ش تأسػػػيس ي ػػػجتب ، ليػػػث يقػػػوـمعمػػػؿ اللػػػرليػػػؿ ال ػػػباب السػػػعودي مػػػف الجوسػػػيف فػػػي تأه
تػوفير فػرص العمػؿ الجديػدة  ات المػردود و  ،دعـ القا ـ موهػاو  ،المو آت الصغيرة الجديدة

عمػػى تػػوفير البي ػػة التوظيميػػة المواسػػبة المسػػاعدة  دراسػػاتالقترالػػات و تقػػديـ ا و  ،ا يجػػابي
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( وتػػػػاري  33 جمػػػػس إدارة الم سسػػػػة بالجمسػػػػة رقػػػػـ موافقػػػػة م تمػػػػت وقػػػػد، لهػػػػ ه المو ػػػػآت
الرابػش مػف  العػاـخػ ؿ  الػ ي قػاـو  ،إو ػاء مركػي توميػة المو ػآتى هػ، عمػ93/99/9085

إع وػػات صػػلفية   هػػػ( بالعديػػد مػػف ااو ػػطة وموهػػا9083/9081  خطػػة التوميػػة ال اموػػة
، لعمػػؿ اللػػر( و ػػرة تعريفيػػة عػػف ميػػيات ا65111توييػػش  ، لمػػدورات التػػي يقيمهػػا المركػػي

ا تفػػػاؽ مػػش ااماوػػػات ، ؼ بالمو ػػآت الصػػغيرةيػػػالكميػػػات والمعاهػػد لمتعر الجامعػػات و ييػػارة 
ا تفػػاؽ مػػش ويارة التجػػارة  السػػجؿ التجػػاري( لتسػػهيؿ مػػو  ، لتسػػهيؿ مػػو  الػػرخص ال يمػػة

التوسػػػػيؽ مػػػػػش بوػػػػؾ التسػػػػػميؼ لتمويػػػػؿ المو ػػػػػآت ، السػػػػج ت ال يمػػػػػة لممو ػػػػآت الصػػػػػغيرة
التوسػيؽ مػش الجهػات  ات ، مش صػودوؽ المػوارد الػداعـ لػرواد ااعمػاؿالتوسيؽ ، الصغيرة

، ( دراسػة جػدوى اقتصػادية616المساهمة في إعداد  (، خيرية–مهمية –الع قة  لكومية 
( مو ػػأة 930تقػػديـ الرعايػػة ال يمػػة لعػػدد  ، ( مو ػػأة صػػغيرة01المسػػاهمة فػػي تأسػػيس  

( مو ػأة متوسػطة 863دي عمػى تمويػؿ  تـ التعاوف بموافقػة بوػؾ التسػميؼ السػعو ، صغيرة
تػػـ  ،( دورة تدريبيػة تلػت عوػواف  ابػدم م ػروعؾ الصػغير(61وفػ ت الم سسػة   ،وصػغيرة

لم ػاريش جديػدة لمػواطويف يرغبػوف  إقتصػادية ومهويػة ( دراسة جدوى616ا  راؼ عمى  
 .(بالعمؿ اللر

لتػػػدريب الموتهػػػي المو ػػػات الصػػغيرة والمتوسػػػطة مػػػف خػػػ ؿ  ا ةتوميػػػكمػػا يجػػػري ا عػػػداد ل 
مهػػػف  ةػػػمف التوظػػػيـ الػػػوطوي ال عػػػدد مػػػف بػػػا قراض مػػػف بوػػػؾ التسػػػميؼ السػػػعودي فػػػي

 .لمتدريب الم ترؾ
 :الفحص الميني  ز( 
هػػػ ليػػػاؿ قػػػرار 0/6/9083/ـ ب( وتػػػاري  6913صػػدر قػػػرار مجمػػس الػػػويراء المػػػوقر رقػػـ   

مى اختصاص هػ ال ي جاء فيه التأكيد ع6/3/9080( وتاري  50/66مجمس ال ورى رقـ  
ويارة العمػػؿ بػػالفلص المهوػػي لمعمالػػة الوافػػدة اف الػػويارة هػػي الجهػػة المختصػػة فيمػػا يتعمػػؽ 

وعمى ةوء  لؾ صدر قرار ويير  ،بإقرار الم ه ت المهوية وتوظيـ الفلص المهوي لمعمالة
هػػػػػػػ 96/0/9083( والتػػػػػػاري  9810/9العمػػػػػػؿ ر ػػػػػػيس مجمػػػػػػس إدارة الم سسػػػػػػة  و الػػػػػػرقـ  

ومف تتػػػولى الم سسػػػة العامػػػة لمتػػػدريب  ،ا طػػػار العػػػاـ لممػػػ ه ت المهويػػػةالمتةػػػمف اعتمػػػاد 
 ،التقوي والمهوي  تطبيؽ ا ختبارات المهوية   بات مدى مهمية العمالة الموجودة في السػوؽ

 وتوفر المعارؼ والمهارات الةرورية لديها في المجا ت الفوية والمهوية المختمفة.
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اعتماد وظاـ  يمة له ا الم روع الوطوي والمتم مة فيوقد قامت الم سسة بالخطوات ال  
في سوؽ العمؿ  مهوة (830المهارات القياسية اهـ   وتلديد، الم ه ت المهوية الوطوية

إعداد  ، إعداد وظاـ ا ختبارات، لديد المهوة ومستوى كؿ مهارة لكؿ عامؿ، تالسعودي
تطوير ه ه ، تبارات تجريبياً توفي  ه ه ا خ، ( ومو ج اختبار لسبعة ع ر مهوة89 

العمؿ عمى متمتة ، تلديد مهف ملددة، ت كيؿ ولدات  الترجمة والمووتاج(، ا ختبارات
، تأسيس مركي لمفلص المهوي بالرياض والبدء في تطبيؽ الفلص معماؿ الفلص المهوي

صدار ال هادات لمعمالة الوطوية والوافدة، كما يجري ا عداد لمركييف  خر  يف في المهوي وا 
 .كؿ مف  جدة والمديوة الموورة( في إطار خطة ت مؿ مواطؽ المممكة
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 (2/1)رقـ جدوؿ 

 الثامنةخالؿ خطة التنمية  مقارنة بيف األىداؼ المحددة وما أنجز منيا
 (ـ2449-2445) ىػ(1434/1431 -ىػ 1425/1426)

 
                                                                                 المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني.ة:ػػالجي          

 البرامج / األىداؼ المحددة
المستيدؼ في 

 الخطة

المتحقؽ في 
 )**(الخطة

نسبة المتحقؽ 
 إلى المستيدؼ

اإلجمالي 
 التراكمي)*(

  مالحظات
 

       ( الكميات التقنية1)

  65 %88 99 51 (65  عدد الولدات القا مة 9/9

   %996 901939 968911 المستجدوف 9/8

   %999 30311 33113 إجمالي المتدربيف 9/6

   %53 31933 916093 الخريجوف 9/0

 هػ085/9083تـ ةمها لمم سسة عاـ       ( المعاىد العميا التقنية لمبنات2)

  99 - 99 - (99  عدد الولدات القا مة 8/9

   - 3058 - ات المستجد 8/8

   - 3511 - اتإجمالي المتدرب 8/6

   - 9650 - اتالخريج 8/0

 خطة.الما تـ تنفيذه خالؿ فترة  مضافًا إليو التنمية الثامنة)*( يمثؿ إجمالي ما تـ تنفيذه قبؿ بداية خطة 
 )**( بيانات المتحقؽ لمسنة الخامسة تقديري
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 (2/1)رقـ جدوؿ )تابع( 

 الثامنةخالؿ خطة التنمية  ا أنجز منيامقارنة بيف األىداؼ المحددة وم
 (ـ2449-2445) ىػ(1434/1431 -ىػ 1425/1426)

                                                                                 المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني.ة:ػػالجي          

 البرامج / األىداؼ المحددة
المستيدؼ في 

 طةالخ

المتحقؽ في 
 )**( الخطة

نسبة المتحقؽ 
 إلى المستيدؼ

اإلجمالي 
 التراكمي)*(

  مالحظات
 

ضمنيا معاىد العمارة والتشييد والمعاىد         ( المعاىد المينية الصناعية3)
 المينية في السجوف

  144 %01 66 134 (144القا مة  عدد الولدات  6/9

   %55 33633 988665 المستجدوف 6/8

   %81 81938 31365 إجمالي المتدربيف 6/6

   %84 39133 30350 الخريجوف 6/0

       ( معاىد التدريب العسكري الميني4)

  4 - 4 - (0  عدد الولدات القا مة 0/9

   - - - المستجدوف 0/8

   %3,5 6851 51111 إجمالي المتدربيف 0/6

   %85 91331 00111 الخريجوف 0/0

  خطة.الما تـ تنفيذه خالؿ فترة  مضافًا إليو التنمية الثامنةإجمالي ما تـ تنفيذه قبؿ بداية خطة  )*( يمثؿ
 )**( بيانات المتحقؽ لمسنة الخامسة تقديري
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 (2/1)رقـ جدوؿ )تابع( 

 الثامنةخالؿ خطة التنمية  مقارنة بيف األىداؼ لمجية وما أنجز منيا
 (ـ2449-2445) ىػ(1434/1431 -ىػ 1425/1426)

                                                                        المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني.ة:ػػالجي          

 البرامج / األىداؼ المحددة
المستيدؼ في 

 الخطة

المتحقؽ في 
 )**( الخطة

نسبة المتحقؽ 
 إلى المستيدؼ

اإلجمالي 
 التراكمي)*(

  اتمالحظ
 

 ةالصناعي ةالميني برامج المعاىدضمف ينفذ         ( التدريب الميني في السجوف5 

  36 %38 93 83 (63عدد الولدات القا مة   9/9

   %13 5031 5311 المستجدوف 9/8

   %931 8358 9385 إجمالي المتدربيف 9/6

   %859 98696 0195 الخريجوف 9/0

       ( التدريب األىمي6)

  110 %38,83 093 - (110  عدد الولدات القا مة 9/9

   %916 883569 881983 المستجدوف 9/8

   %33 618585 659191 إجمالي المتدربيف 9/6

   %931 910690 989153 الخريجوف 9/0

  خطة.الما تـ تنفيذه خالؿ فترة  مضافًا إليو التنمية الثامنة)*( يمثؿ إجمالي ما تـ تنفيذه قبؿ بداية خطة  
 )**( بيانات المتحقؽ لمسنة الخامسة تقديري  
 
  



 (17 ) 

 : وى العاممةتنمية الق 2/2 

لمتػػدريب التقوػػي ( تطػػور القػػوى العاممػػة فػػي الم سسػػة العامػػة 8/8/9 رقػػـ يوةػػ  الجػػدوؿ      8/8/9
( موظفػػػػػػػػًا فػػػػػػػػي عػػػػػػػػػاـ   99988ليػػػػػػػػث ارتفػػػػػػػػش عػػػػػػػػػدد القػػػػػػػػوى العاممػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف   والمهوػػػػػػػػي

بييػػادة قػػدرها  فػػي وهايػػة خطػػة التوميػػة ال اموػػة،موظفػػًا  (96331هػػػ( إلػػى  9080/9085 
%(، هػػ ا وقػػد ارتفػػش إجمػػالي المػػوظفيف 3%( وبمعػػدؿ ومػػو سػػووي متوسػػط قػػدره  86,38 

وهايػة خطػة ( فػي 99080هػػ( إلػى  9080/9085( في عػاـ    1103السعودييف مف   
 %(.6,58%( وبمعدؿ ومو سووي متوسط قدره  90,30بييادة   التومية ال اموة،

 هػػػػ(9080/9085سػػػوة ااسػػػاس  ليتةػػػ  مف وسػػػب السػػػعودة فػػػي الوظػػػا ؼ ا داريػػػة  كمػػػا             
فقػػد ارتفعػػت وسػػبة السػػعودة مػػف  بالوظػػا ؼ التدريبيػػة، ممػػا فيمػػا يتعمػػؽ %(11,16  بمغػػت

 .وهاية خطة التومية ال اموة%( في 33,33%( في سوة ااساس إلى  33,89 

يفػػػاد وتػػػدريب القػػػوى العاممػػػة 8/8/8 رقػػػـ يوةػػػ  الجػػػدوؿ   8/8/8  إجمػػػالي بمػػػ  ليػػػث ( ابتعػػػاث وا 
خطػػة التوميػػة  فػػي وهايػػة ( مبتع ػػًا وموفػػداً 9935  بػػرامج ا بتعػػاث وا يفػػادفػػي الممتلقػػيف 

( 338  جمالي الخػريجيفإ%( مف المستهدؼ في الخطة، وبم  31 قدرها سبة و، بال اموة
 .الفترة لوفس %( مف المستهدؼ في الخطة919 بوسبة  خريج

وسػبة تفػوؽ فيمػا يخػص التػدريب كما لققت الم سسة العامة لمتدريب التقوي والمهوي         
 قػػػػػدرها بوسػػػػػبة تراكميػػػػػة( 58997المسػػػػػتهدؼ فػػػػػي مختمػػػػػؼ الف ػػػػػات، بتػػػػػدريب  

مف المستهدؼ في الخطة لكافة موسوبي الم سسة مف معةاء هي ػة  %(691 
 .   طة التومية ال اموةخوهاية ب و لؾ التدريس والتدريب وا دارييف
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 (2/2/1) رقـ جدوؿ

 تطور القوى العاممة
  الثامنةخالؿ خطة التنمية 

 (ـ2449-2445) ىػ(1425/1426-1434/1431)
 المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػة:                     

 التصنيؼ 

  القوى العاممة
 (2444) ىػ1424/1425في عاـ 

 الثامنة التنمية ة بنياية خطةالمتحقؽ لمجي
 (2449ىػ )1434/1431

 الشاغرة % س غ.س س جممة الشاغرة % س غ.س س جممة

           :وظائؼ المدنييف )الوظائؼ العامة( -1

  144,44 4 1 1  144 - 1 1 وزير ونائب وزير والممتازة -    

 369 144,44 4 2444 2849  99,93 1 1444 1445 ةالمراتب مف األولى حتى الخامسة عشر  -     

 4 4,44 4 4 4  - - - - مراتب القضاة – 2

 4 4,44 4 4 4  - - - - أعضاء ىيئة التحقيؽ واالدعاء العاـ – 3

 2 144,44 4 45 47  67,39 15 31 46 الوظائؼ الصحية – 4

 4 4,44 4 4 4  - - - - الوظائؼ الفنية - 5

 265 51,97 317 343 925  41,94 414 299 713 وظائؼ أعضاء ىيئة التدريس – 6

 314 94,54 819 7846 8935  94,32 744 6944 7684 الوظائؼ التعميمية – 7

 946 94,35 1136 14635 12717  88,1 1174 8675 9849 المجموع الفرعي

 254 144,44 4 246 544  144 - 317 317 المستخدموف – 8

 4 144,44 4 543 543  99,9 1 955 956 العمػػػاؿ – 9

 254 144,44 4 789 1443  99,9 1 1272 1273 المجموع

 4          العامموف عمى نظاـ العمؿ والعماؿ ونظاـ التأمينات االجتماعية

 1244 94,96 1136 11424 13764  89,44 1175 9947 11122 العاـ اإلجمالي

  دييف.( وسبة السعو س  % . غ.س.( غير سعودييف   س( سعوديوف.
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 (2/2/2)رقـ جدوؿ 
يفاد وتدريب القوى العاممة خالؿ   الثامنةخطة التنمية  ابتعاث وا 

 ـ(2449 – 2445) ىػ(1434/1431-ىػ1425/1426)
 المؤسسة العامة لمتدريب التقني والمينيالجيػػة: 

 البػيػػاف

يفادىا وتدريبيا خالؿ خطة   لثامنةالتنمية اعدد القوى العاممة التي تـ ابتعاثيا وا 

 المتحقؽ لممستيدؼ )%( متحػقؽ ال مستيػدؼ ال

 متخرجوف ممتحقوف متخرجوف ممتحقوف متخرجوف ممتحقوف

         االبتعاث واإليفاد

 97 62 334 258 344 415 بكالوريوس   -

 114 62 444 911 365 1474 ماجستير   -

 72 19 42 16 58 85 هدكتػورا   -

 141 64 772 1185 763 1974 المجموع الفرعي

 التدريب :
            

 757 757 7192 7192 954 954  الدورات ا دارية -

 288 288 49464 49464 17436 17436 الدورات المهوية -

 273 273 2451 2451 898 898 ةمساعدال ةمهويالو  ةفويالدورات ال -

 224 224 224 224 144 144 ةيباكتالدورات ال -

 144 144 74 74 54 54 لسيف مهارات العماؿدورات ت -

 314 314 58997 58997 19434 19434 المجموع الفرعي

 342 287 59769 64182 19797 21444 المجموع العاـ
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 تطور اإلنتاجية / كفاءة األداء:   2/3

لػػـ تصػػؿ إلػػى المعػػدؿ المسػػتهدؼ    ياؿ معػػدؿ  مدرب/متػػدرب( ي ػػير إلػػى مف الم سسػػة  
ال اموػػػة، فقػػػد بمػػػ  معػػػدؿ  مدرب/متػػػدرب( خػػػ ؿ سػػػووات خطػػػة التوميػػػة توميػػػة الخطػػػة فػػػي 

الصػػواعية، بيومػػا المسػػتهدؼ المهويػػة ( لممعاهػػد 9 3( لمكميػػات التقويػػة ، و 9 95ال اموػػة  
 .المهوية( لمكميات التقوية، والمعاهد 91   9في وهاية الخطة  

 
%(، كمػػا 11,16 بمغػػت  ا ؼ ا داريػػةوجػػايًا فػػي سػػعودة الوظػػإلققػػت الم سسػػة هػػ ا وقػػد          

 .%(33,33 قدرها وسبة والتدريب  هي ة التدريسفي  لققت
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 (2/3جدوؿ )
 اإلنتاجية / كفاءة األداء تطور

  الثامنةخطة التنمية خالؿ 
 (ـ2449 – 2445) (ىػ1434/1431-ىػ1425/1426)

 
 المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػة :

 راتالمؤش
 وحػدة
 القياس

 الفعمي في عاـ
 ىػ1425/1426
(2445) 

 الفعمي في عاـ
 ىػ1429/1434
(2449) 

 مالحػػػظات معدؿ النمو %

        : متدرب/  مدربمعدؿ  (1)

 1,74 15:1 14:1 معدؿ ت التقويةالكميا  9/9 
 

المعاهد التقوية العميا   9/8 
 *لمبوات

  - 21:1 * معدؿ
 

 6,49- 7:1 9:1 معدؿ ة الصواعيةالمعاهد الفوي 9/6 
 

      ودة :السػػػػع (2)
 

 4,88 %87 %84 نسبة لتدريس والتدريبهي ة ا  8/9
 

 4,25 %144 %99 نسبة ا دارية الهي ة  8/8
 

 
 .(ىػ1426/1427)عاـ بدء تشغيؿ المعاىد التقنية العميا لمبنات في * 



  88 ) 
 

 

    :األداء المالي 2/4
( ااداء المػػػالي لمم سسػػػة العامػػػة لمتػػػدريب التقوػػػي والمهوػػػي 8/0  رقػػػـ يوةػػػ  الجػػػدوؿ      

 خ ؿ خطة التومية ال اموة لسب المعتمد والموصرؼ الفعمي و لؾ عمى الولو التالي 
 : إجمالي الميزانية  ( 1
%( 30,13بمغػػػت وسػػػبة الموصػػػرؼ الفعمػػػي إلػػػى المعتمػػػد فػػػي الميياويػػػة مػػػا يقػػػارب   

مف الخطة، كما بمغػت وسػبة الموصػرؼ  الرابشة العاـ وهايب جمالي مبواب الميياوية 
%(  جمػػالي مبػػواب الميياويػػة 965,05الفعمػػي إلػػى المعتمػػد فػػي الخطػػة مػػا يقػػارب  

 .مف الخطةالرابش لتى وهاية العاـ 
 : المصروفات المتكررة  ( 2

%( لموفقػػػػات 13,33بمغػػػػت وسػػػػبة الموصػػػػرؼ الفعمػػػػي إلػػػػى المعتمػػػػد فػػػػي الميياويػػػػة          
مػػف الخطػػة، كمػػا بمغػػت وسػػبة الموصػػرؼ الفعمػػي إلػػى الرابػػش وهايػػة العػػاـ بكػػررة المت

مػػػف الرابػػش %( لموفقػػػات المتكػػررة لتػػػى وهايػػة العػػػاـ 901,31المعتمػػد فػػػي الخطػػة  
 الخطة.

 : المصروفات الرأسمالية  (  3
%( لمبػاب الرابػػش 53,30بمغػت وسػبة الموصػرؼ الفعمػي إلػػى المعتمػد فػي الميياويػة       

مف الخطة، كمػا بمغػت وسػبة الموصػرؼ الفعمػي إلػى المعتمػد فػي الرابش ة العاـ وهايب
  مف الخطة. الرابش%( لمباب الرابش لتى وهاية العاـ 993,65الخطة  



  86 ) 
 

 

 (2/4)رقـ جدوؿ 
  الثامنةاألداء المالي خالؿ خطة التنمية 

 (ـ2449-2445) (ىػ3414/3114 –ىػ 5142/6142)
 

 )بمالييف الرياالت(                              دريب التقني والمينيالمؤسسة العامة لمت الجية :
 

 البياف

إجمالي 
اعتمادات 
 الخطة

إجمالي  حتى نياية السنة الرابعة  االعتمادات
المنصرؼ  

 الفعمي

 نسبة المنصرؼ الفعمي إلى

 مف
 *الميزانية

مف خارج 
 الميزانية

إجمالي 
 االعتمادات

المعتمد في 
 الخطة

لي إجما
 االعتمادات

        النفقػات المتكررة:

 13,53 991,11 5621,76 5743,25   5743,25 0381,3 الباب األوؿ

 13,81 865,03 3768,24 3837,31   3837,31 9311,81 الباب الثاني

 33,35 39,33 689,31 876,39   876,39 308,18 الباب الثالث

 13,33 901,31 91131,69 91093,15  91093,15 3936,19 مجموع فرعػي

 53,30 993,65 2644,99 4544,93   4544,93 8913,36 الباب الرابع

 30,13 965,05 98331,61 90189,33  90189,33 1639,50 اإلجمالي العاـ

        اإليػػرادات

 * ي مؿ اعتمادات الم روعات الممولة مف فا ض الميياوية.
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   ت:والمعوقا القضايا األساسية  2/5
 ضعؼ الطاقة االستيعابية:  (1
توبش ليوية ه ه القةية مف كوف التدريب التقوي والمهوػي هػو الجهػة المعػدة لمقػوى الب ػرية  

لملصوؿ عمى مهارات ةرورية ل وخراط الموتج في سوؽ العمػؿ وتػوفير متطمبػات العػيش 
ستيعاب مكبر الكريـ، مما يوجب عمى الم سسة ب ؿ كافة الجهود وا مكاويات لمعمؿ عمى ا

عػػػػدد مػػػػف الػػػػراغبيف فػػػػي التػػػػدريب التقوػػػػي والمهوػػػػي، وقػػػػد اسػػػػتهدفت خطػػػػة التوميػػػػة ال اموػػػػة 
م ػػروعات كفيمػػة لػػو تػػـ تلقيقهػػا باسػػتيعاب وسػػبة عاليػػة مػػف المتقػػدميف، وسػػوؼ ترلػػؿ تمػػؾ 

إلػى الجديػدة با ةافة إلػى ا لتياجػات ا ةػافية التي لـ يتـ توفي ها البرامج والم روعات 
يػػػة التاسػػػعة، وعوػػػدما يػػػتـ تلقيقهػػػا سػػػتكوف كفيمػػػة بامتصػػػاص وسػػػبة عاليػػػة مػػػف خطػػػة التوم

 -خريجي المرالؿ التعميمية المختمفة وقد قامت الم سسة في سبيؿ  لؾ بالتالي 
  اعتماد م اريش إو ػا ية  سػتبداؿ مبػاوي الولػدات القا مػة وم ػاريش لمولػدات الجديػدة

( ولدة تدريب لكومية موها 951غيؿ ليث تقوـ الم سسة بت  ،وتـ البدء في توفي ها
صػػواعي ( معهػػد مهوػػي 911لمبوػػات و عاليػػًا  اً تقويػػمعهػػدًا ( 99( كميػػة تقويػػة و 65 

 . المهوي عسكريالتدريب لم( معاهد 0ةموها معاهد التدريب المهوي في السجوف و 
  تطػػػوير مقسػػػاـ ومعاهػػػد وورش التػػػدريب التقوػػػي والمهوػػػي بتلػػػدي ها وفقػػػًا لمتقػػػدـ التقوػػػي

 ي يمكف مف ييادة الطاقة ا ستيعابية ويلقؽ القبوؿ وفقًا لممعايير المهوية الجديػدة ال
 ووظاـ الم ه ت المهوية.

 التوسػػػش فػػػي القبػػػوؿ مػػػف  تطػػػوير خطػػػط وبػػػرامج التػػػدريب التقوػػػي والمهوػػػي بمػػػا يمكػػػف
الفصػػػػمي بمػػػػا يلقػػػػؽ متطمبػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػؿ ووعػػػػًا وكمػػػػًا ومػػػػف  لػػػػؾ اعتمػػػػاد الوظػػػػاـ 

 .التدريبي ال م ي

 فػػي المصػػاوش وال ػػركات مػػش القطػػاع الخػػاص  ا تفاقيػػاتمػػف  اً الم سسػػة عػػدد عقػػدت
وقػػػد تػػػـ تلػػػت إ ػػػراؼ الم سسػػػة ( معهػػػدًا 88 و ػػػاء وت ػػػغيؿ  والم سسػػػات الكبػػػرى 

 ( معاهد موها.3ت غيؿ  

 في بروامج التوظيـ الوطوي لمتدريب الم ترؾ لي مؿ جميش موػاطؽ  الم سسة توسعت
يجاد سبؿ لدع ،المممكة ه ولتصؿ فروعػ ،ـ توفي ه مف خ ؿ صودوؽ الموارد الب ريةوا 
فػي  مقؿ مف المأموؿ مف ليث إسهامهو  يياؿ دور القطاع الخاص  ،( فرع91إلى  

 تفعيؿ البروامج مف خ ؿ توفير فرص العمؿ. 
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  دخػاؿ لث وتلفيي المست مريف في التػدريب بإيجػاد مو ػآت كبيػرة وم  مػة لمتػدريب وا 
مػف  ، ليث بمػ  عػدد المو ػآت التػي ت ػرؼ عميهػا الم سسػةتخصصات ومهف جديدة

 ال اموػة ةالتوميػخطػة وهايػة بمبوػيف والبوػات ل ( فػرع  دارة التػدريب ااهمػي 86خ ؿ  
 ( معهدًا.9933 

  التوسػػػش فػػػي بػػػرامج خدمػػػة المجتمػػػش والتػػػدريب المسػػػتمر با ةػػػافة إلػػػى دعػػػـ بػػػػرامج
 المو آت الصغيرة والمتوسطة.

 التقوػػػي والمهوػػػي مػػػف خػػػ ؿ ا سػػػتفادة مػػػف ا مكاويػػػات المتػػػوفرة  تفعيػػػؿ دور التػػػدريب
 بالتعاوف مش القطاعات اللكومية مف خ ؿ 

 التوسش في بروامج التدريب العسكري.  -

التوسش فػي التػدريب المهوػي بالسػجوف والػ ي مصػب  يم ػؿ معاهػد تػدريب مهوػي   -
 خاصة بها.وطاقة استيعابية  ات مباف 

 تعػػػاووي فػػػي مو ػػػآت القطػػػاع الخػػػاص بإكسػػػاب المتػػػدربيف تفعيػػػؿ بروػػػامج التػػػدريب ال
يجاد  قافة مهوية لديهـ مف خ له.  مهارات ميداوية وا 

  تطػػػوير  ليػػػػات القبػػػػوؿ والتسػػػػجيؿ والتػػػػدريب التقوػػػي والمهوػػػػي مػػػػف خػػػػ ؿ ميكوػػػػة هػػػػ ه
 اتليات ووةش المعايير لجودة توفي ها.

 لكفاءة الداخمية: انخفاض ا  (2

 -الم سسة بتوفي  ما يمي لمعالجة ه ه القةية قامت   
  إعادة هيكمة الخطط التدريبية في الكميات التقوية ومعاهد التدريب وفؽ المعايير

المهوية مما مدى إلى تقميؿ الجاوب الوظري والتركيي عمى الجواوب التطبيقية في 
 البرامج التدريبية.

 د التأليؼ تبوي ااهداؼ السموكية العامة والخاصة في مواهجها المطورة وك لؾ عو
وميةًا بػرامج التدريب الميداوي لمتدربي الم سسة في  ركات  ،لممواهج الجديدة

التعرؼ عمى بي ة العمؿ اللقيقية في تمؾ الجهات تخدـ وم سسات القطاع الخاص 
 بما يرفش مف كفاءة المخرجات.

  تبوي م روع المعايير المهوية الوطوية لمتخصصات والمهف وقد تـ ا وتهاء مف
عداد اللقا ب التدريبية الخاصة بتمؾ المهف 830عايير المهوية للوالي  الم ( مهوة وا 

 وفقًا لألولويات والتياجات سوؽ العمؿ.
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  ا هتماـ والعواية الكبيرة بكافة عواصر العممية التدريبية وموها العمؿ عمى توفير
دريب وفقًا الكوادر المتخصصة ال يمة لولداتها التدريبية لمقياـ بتوفي  مهاـ الت

التركيي عمى عمميات التدريب  ،لمتطمبات سوؽ العمؿ و لؾ عمى مسس موها
عادة التأهيؿ والتدريب عمػى رمس العمؿ لموسوبي الهي ة التدريبية في  ا عدادية وا 
ولداتها المختمفة مف خ ؿ  برامج ا بتعاث وا يفاد والتدريب داخؿ وخارج الم سسة 

في الدوؿ المتقدمة وبرامج التعاوف مش الجامعات  ل ط ع عمى ملدث التقويات
الملمية في البرامج التربويػة والتطوير التربوي وبرامج معهد ا دارة العامة ا عدادية 

 والتطويرية با ةافة إلى برامج خدمة المجتمش في الم سسة(. 
 جودة العديد مف برامج إعادة التأهيؿ وال عمى تدريب القيادات ا دارية بالم سسة

ورفش المستوى ا داري بما يخدـ تلسيف ااساليب والممارسات التوظيمية والتدريبية 
 وال ي يوعكس عمى كفاءة استخداـ الموارد وتلقيؽ الجودة ال اممة في التدريب.

  تك يؼ القبوؿ في بروامج الكميات التقوية لمواجهة ااعداد المتيايدة مف خريجي
قة ا ستيعابية في ولدات التدريب وفؽ ا مكاويات المرلمة ال اووية بييادة الطا

 المتالة.

  توفير البرامج التدريبية التي معدتها الم سسة بواء عمى التياجات سوؽ العمؿ
تالة تطبيقها بمو آت التدريب ااهمي ومتابعة  لؾ.  وا 

 التوسيؽ مش صودوؽ تومية الموارد الب رية لدعـ مو آت التدريب ااهمية لتقديـ برامج 
 تدريبية بواء عمى التياج سوؽ العمؿ.

  والمعاد قيػدهـ والعمػؿ مػف خػ ؿ المر ػديف تدريبًا رعاية ومتابعة المتدربيف المتأخريف
قامػػػة  ر ػػػادهـ بالو ػػػرات والػػػدورات القصػػػيرة وا  بػػػرامج الالمتخصصػػػيف عمػػػى تػػػوجيههـ وا 

 ا ستعداد ل متلاوات(. -إدارة الوقت-تربوية لوؿ  ا ست كار الجيدال
 دـ تحديد االحتياجات الفعمية لمتدريب:ع  (3

 -لمعالجة ه ه القةية قامت الم سسة خ ؿ الخطة ال اموة بالتالي  

 .است راؼ لاجات سوؽ العمؿ ب كؿ مستمر 

 .تطوير البرامج التدريبية لموفاء بمتطمبات سوؽ العمؿ 
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 ي لمتػػػدريب التقوػػػي والمهوػػػي التػػػي تغطػػػ ةاعتمػػػد مجمػػػس إدارة الم سسػػػة الخطػػػة العامػػػ
 الك ير مف ه ه الجواوب.

  ت كيؿ لجاف تخصصية وصؼ معةا ها مف سوؽ العمؿ لتلديد مهػـ الوظػا ؼ التػي
يلتاجهػػػا سػػػوؽ العمػػػؿ با ةػػػافة إلػػػى ا ستعػػػػاوة بممارسػػػي المهػػػف اللقيقيػػػيف لتلديػػػد 

 ها. المهارات الوظيفية لبواء المعايير المهوية لممواهج التدريبية عمى ةو 

 لمطموبػػة فػػي سػػوؽ العمػػؿ لػػبعض التخصصػػات فػػي الكميػػات التعػػرؼ عمػػى المهػػارات ا
التقويػػػة مػػػف خػػػ ؿ الدراسػػػات والمسػػػولات الميداويػػػة باسػػػتخداـ فريػػػػػؽ تطػػػوير الموػػػاهج 
لتلقيػػػؽ معمػػػى درجػػػات المواءمػػػة بػػػيف مخرجػػػات ولػػػدات الم سسػػػة ومتطمبػػػات سػػػوؽ 

 العمؿ مف تمؾ التخصصات.
 المعتمػػدة موعػػًا ل يدواجيػػة  التوسػػيؽ مسػػتمر ومتكامػػؿ بػػيف الم سسػػة وجهػػات التػػدريب

وخدمػػػة لعمميػػػات التأهيػػػؿ والتػػػدريب المتكامػػػؿ، وكػػػ لؾ التوسػػػيؽ مسػػػتمر مػػػش الجهػػػات 
 -المستفيدة مف خدمات التدريب وبرامجه مف خ ؿ التالي 

 .المقاءات السووية عمى مستوى الغرؼ التجارية الصواعية  .م 

 الم سسة.إدارة م اركة معةاء مف القطاع الخاص في مجمس  .ب 
جػػػػػود معةػػػػػاء مػػػػػف القطػػػػػاع الخػػػػػاص فػػػػػي المجػػػػػاف ا ست ػػػػػارية الم ػػػػػـكمة فػػػػػي و  .ج 

 الم سسة لتطوير البرامج والمواهج.

م اركة العديد مف المختصيف مػف القطػاع الخػاص كمست ػاريف لػدى الم سسػة  .د 
يخػػػدـ ااهػػداؼ المتعمقػػػة بمعرفػػػة ا لتياجػػػات  وفػػي عةػػػوية المجػػػاف الم ػػـكمة

تليػة تطػوير الموػاهج بالم سسػة يػتـ توييػػػش  ك لؾ فإوه وفقاً  تلديدها،و التدريبية 
اسػػتباوات عمػػى القطػػاع الخػػاص  بػػداء مر يػػاتهـ لػػوؿ مي بروػػامج تػػدريبي يػػتـ 

وميةػػػًا  ،القطػػاع تصػػميمه مػػف قبػػؿ الم سسػػة بمػػا يتوافػػؽ مػػش التياجػػػات هػػ ا
إ ػػػراؾ القطػػػاع الخػػػاص ةػػػمف م ػػػروع المعػػػايير المهويػػػة الوطويػػػة لمعديػػػد مػػػف 

 تقوية والفويػة والمهوية ال ي تقوـ الم سسة بتوفي ه لاليًا.والتخصصات ال المهف
  إتالػػػة مجػػػا ت ا سػػػت مار لمقطػػػاع الخػػػاص لمتوسػػػش فػػػي مختمػػػؼ مسػػػتويات التػػػدريب

 بولدات التدريب ااهمي وتفعيؿ م اركته في العديد مف برامج التدريب الم تركة.
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 :(الطمب )التحميؿ االقتصادي واالجتماعي والبيئيتحميؿ  (   3)
يعػػد بوػػاء ا وسػػاف السػػعودي هػػو المةػػموف اللقيقػػي لمتوميػػة، فا وسػػاف هػػو وسػػيمة التوميػػة  

وغايتهػػا، وهػػ ه اللقيقػػة است ػػعرتها المممكػػة موػػ  موا ػػؿ خططهػػا التومويػػة، وسػػعت إلػػى ترجمتهػػا إلػػى 
واقش عممي ليف لرصػت عمػى التركيػي فػي كػؿ مرالمهػا عمػى مهميػة توميػة المػوارد الب ػرية لةػماف 

لمتػػدريب ركتها فػػي عمميػػات البوػػاء ب ػػكؿ مػػ  ر وفعػػاؿ، وعمػػى هػػ ا فػػإف وظػػاـ الم سسػػة العامػػة م ػػا
المهوػػػػي ومواهجػػػػه وااوةػػػػاع التقوػػػػي و يهػػػػدؼ إلػػػػى المواءمػػػػة بػػػػيف بػػػػرامج التػػػػدريب  التقوػػػػي والمهوػػػػي

 ا قتصادية وا جتماعية وظروؼ العمؿ المتطورة. 
فػػي المممكػػة ليػػث جػػاء توليػػد مدارسػػه بأهميػػة خاصػػة  التػػدريب التقوػػي والمهوػػيوقػػد اوفػػرد  

توفػػػ  الخطػػػط والبػػػرامج الموةػػػوعة لومعاهػػػده ومراكػػػيه فػػػي هي ػػػة مسػػػتقمة دلػػػيً  عمػػػى هػػػ ا ا هتمػػػاـ، 
عداد القوى العاممة الوطوية المهوية والفوية.   لتطوير وا 

 النمو الكمي والنوعي: 
   عمى الخامسهدفها في  التاسعةوصت استراتيجية خطة التومية *    

والمهارات  المعارؼفي اكتساب  لممواطويفتعييي التومية الب رية وتوسيش الخيارات المتالة  " 
، وتوفير مستوى   ؽ مف مف ا وتفاع مف ه ه القدرات المكتسبة وهـوتمكي الخبرات،و 

 .الخدمات الصلية"
   عمى  مف  ليات التوفي  البود ال اوي ع رفي  ا ستراتيجيةووصت *    

رامج التػدريب والتأهيػؿ المهوػي والتقوػي وتطويرهػا وو ػرها فػي كافػة الموػاطؽ ا داريػة، توسيش ب 
  وذلؾ مف خالؿ:

   جػػراء البلػػوث التػػي والتػػدريب ييػػادة ا هتمػػاـ بالتػػدريب عمػػى رمس العمػػؿ التعػػاووي، وا 
تسػػػػاعد عمػػػػى تلسػػػػيف ووعيػػػػة التػػػػدريب والتوسػػػػش فػػػػي الػػػػدورات التدريبيػػػػة داخػػػػؿ وخػػػػارج 

 المممكة.

  التياجػػات الموػػاطؽ المختمفػػة مػػف الكميػػات التقويػػة فػػي المجػػا ت والتخصصػػات تػػوفير
 الم  مة لم روعاتها التوموية، ومتطمبات سوؽ العمؿ. 

  ربػػط اللػػوافي المقدمػػة ل سػػت مارات الخاصػػة  الوطويػػة وااجوبيػػة( بمػػدى إسػػهامها فػػي
 تدريب وتأهيؿ العمالة الوطوية.

   وليػػػػػة ال وا يػػػػػة الم ػػػػػتركة"، والموظمػػػػػات الدوليػػػػػة ا سػػػػػتفادة القصػػػػػوى مػػػػػف "المجػػػػػاف الد
المتخصصػػػة فػػػي تطػػػوير بػػػرامج التػػػدريب والتأهيػػػؿ لتهي ػػػة العمالػػػة الوطويػػػة ل سػػػهاـ فػػػي 

 التلوؿ ولو ا قتصاد المبوي عمى المعرفة ومجتمش المعمومات.
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ب ، اامػر الػ ي يتطمػػالتاسػػعةويتطمػب توفيػ  هػ ه ااسػػس تمػويً  سػخيًا خػػ ؿ خطػة التوميػة   
العامػػػة ةػػػرورة التوسػػػيؽ الو يػػػؽ بػػػيف كػػػؿ مػػػف ويارة ا قتصػػػاد والتخطػػػيط وويارة الماليػػػة والم سسػػػة 

لتلقيؽ ه ه ااهداؼ وااسس ا ستراتيجية لتػى يمكػف تلويمهػا إلػى مػردود  لمتدريب التقوي والمهوي
  وتلسيف ووعية الخريج.لتدريب التقوي والمهوي اواقعي يتم ؿ في التلسيف الووعي لوظاـ 

 العوامؿ المؤثرة عمى الطمب : أواًل :
قد تـ إعداد ه ا التلميػؿ ، و المرلمةفي ه ه  كبيرة يواجه قطاع التدريب في المممكة تلديات 

والعوامػػؿ  ات التػػأ ير المبا ػػر عمػػى الطمػػب فػػي هػػ ا القطػػاع  بوػػاء عمػػى ااسػػس والمعػػايير
  والتي مف مهمها ما يمي

 الومو السكاوي المتيايد. -
 قتصادي لممممكة.الومو ا  -
 تيايد معداد الخريجيف مف المرلمتيف   المتوسطة وال اووية (. -
 .وتوجيهه لمتدريب التقوي  اللد مف القبوؿ في التعميـ الجامعي -
 لجـ القوى العاممة الغير سعودية في السوؽ الملمي . -

 مقوى العاممة.وا ل ؿ لالسعودة مهداؼ  -
 المواطؽ .التياجات  -
 خاص.م اركة القطاع ال -
 .التدريب التقوي والمهويالطاقة ا ستيعابية لوظاـ  -
 .التدريبيوالوصاب الوظري والعممي لجـ الفصؿ  -
 .التدريبيالفعالية الداخمية لموظاـ  -
   متدربة ة، مدربمتدرب  مدرب  /معدؿ -
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 :التاسعةالقيـ المتوقعة خالؿ خطة التنمية  ثانيًا : 
 ال اموػةيػة تومسػووات خطػة العمى مػدى   سسةلمبواء عمى معد ت الومو الفعمي او طة ا

 التاسػعة  التوميػةخطػة المتوقش توفي ها خػ ؿ سػووات  لألو طةتـ وةش تقديرات إلصا ية 
  ومف  ـ تمت مراجعة التقديرات وفقًا لممعايير التالية (هػ 9063ػ  9069 
الب رية ا مكاوات المتالة لاليًا والمتوقش توفرها مستقبً  مف ليث الموارد  *

 والتجهييات المادية والفوية .
 .لألو طة المعوية ااهداؼ والسياسات الملددة *
 التطور المتوقش لمو اط خ ؿ سووات الخطة . *
التي تدريب وتأهيؿ القوى العاممة التقوية والمهوية مدى لاجة سوؽ العمؿ لبرامج  *

 تقدمها الم سسة.
 لميني:الطمب عمى التدريب التقني وا   ثالثًا :

قُػػدر الطمػػػب عمػػػى التػػػدريب التقوػػػي والمهوػػػي بموجػػػب عػػػدة عوامػػػؿ مبريهػػػا، توقعػػػات ومػػػو     
واافػػػػػواج المتوقػػػػػش التلاقهػػػػػا بمرالػػػػػؿ التعمػػػػػيـ ااساسػػػػػي، ومعػػػػػد ت التخػػػػػرج مػػػػػف  ،السػػػػػكاف

المػػػرلمتيف المتوسػػػطة وال اوويػػػة فػػػي التعمػػػيـ العػػػاـ، والطاقػػػة ا سػػػتيعابية لمتعمػػػيـ الجػػػامعي، 
 عوامؿ الم  رة.وغيرها مف ال

( كميػة 85ولػو  وتجهيػي ويتوقش مف تقوـ الم سسة العامػة لمتػدريب التقوػي والمهوػي بافتتػاح  
( معهػدًا مهويػًا صػواعيًا خػ ؿ خطػة التوميػة 51( معهدًا تقويًا عاليًا لمبوػات، و 83، و تقوية

 التاسعة تغطي جميش مواطؽ المممكة وتمتد إلى الملافظات والمراكي ا دارية.
متوسػػػط ( توقعػػػات الطمػػػب عمػػػى الكميػػػات التقويػػػة، ليػػػث سػػػيبم  9 رقػػػـ يوةػػػ  الجػػػدوؿ و   

، ولممستجديف ك لؾ بوهاية خطػة التوميػة سووياً  %(91  يف بهاقمعدؿ الومو في عدد الممتل
 (. هػ9065/9063هػ  ػ 9069/9068التاسعة  

 ليػػث ،ويػػة لمبوػػاتى المعاهػػد العميػػا التق(، توقعػػات الطمػػب عمػػ8 رقػػـ كمػػا يوةػػ  الجػػدوؿ   
% (، ولممسػػتجدات كػػ لؾ 61هػػػا معػػدً  سػػوويًا متوسػػطًا قػػدره  بسػػيبم  ومػػو عػػػدد الممتلقػػات 

 .(هػ9065/9063هػ  ػ 9069/9068بوهاية خطة التومية التاسعة.  
( توقعات الطمب عمى المعاهػد المهويػة الصػواعية، ليػث سػيبم  6كما يوة  الجدوؿ رقـ  

%(، ولممسػػػتجديف كػػػ لؾ بوهايػػػة 99دً  سػػػوويًا متوسػػػطًا قػػػدره  معػػػ بهػػػاومػػػو عػػػدد الممتلقػػػيف 
 خطة التومية التاسعة.
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 (  3/1)  رقـ جدوؿ
 توقعات الطمب عمى الكميات التقنية

 ىػ(1435/1436ىػ  ػ 1431/1432خالؿ خطة التنمية التاسعة )
  الخريجيف  إجمالي المتدربيف   المستجديف   العاـ المالي

  8081180811  1691691111  5911159111  هػ9068/ 9069

  8351183511  918511918511  5311153111  هػ9066/ 9068

  8181181811  998311998311  3931139311  هػ9060/ 9066

  6891168911  980111980111  3331133311  هػ9065/ 9060

  6501165011  963011963011  3031130311  هػ9063/ 9065

 
 (  3/2)  رقـجدوؿ 

 توقعات الطمب عمى المعاىد العميا التقنية لمبنات
 ىػ(1435/1436ىػ  ػ 1431/1432خالؿ خطة التنمية التاسعة )

  الخريجات  إجمالي  المتدربات  إجمالي  المستجدات  إجمالي  العاـ المالي

  93359335  13111311  01110111  هػ9068/ 9069

  86318631  9831198311  58115811  هػ9066/ 9068

  66116611  9301193011  33113311  هػ9060/ 9066

  03110311  8961189611  33113311  هػ9065/ 9060

  35113511  8331183311  9961199611  هػ9063/ 9065

 
 (  3/3)  رقـجدوؿ 

 المعاىد المينية الصناعيةتوقعات الطمب عمى 
 ىػ(1435/1436ىػ  ػ 1431/1432خالؿ خطة التنمية التاسعة )

  الخريجيف  إجمالي  إجمالي المتدربيف  المستجديف  إجمالي  العاـ المالي

  9391193911  8351183511  9311193111  هػ9068/ 9069

  9111191111  6131161311  8111181111  هػ9066/ 9068

  8991189911  6011160111  8861188611  هػ9060/ 9066

  8651186511  6331163311  8031803111  هػ9065/ 9060

  8391183911  0811108111  8351183511  هػ9063/ 9065
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 (  3/4)  رقـ جدوؿ
 خالصة تقديرات برامج التدريب الحكومية األساسية

  (ىػ1435/1436ىػ  ػ 1431/1432اسعة )خالؿ خطة التنمية الت 

  العاـ المالي

 المعاىد المينية الصناعية المعاىد العميا التقنية لمبنات الكميات التقنية

إجمالي  لمستجديف ا
 المتدربيف

 الخريجيف

صافي 
في زيادة ال

إجمالي 
 المتدربيف

إجمالي  المستجدات
 المتدربات

 الخريجات

صافي 
في زيادة ال

إجمالي 
 المتدربيف

إجمالي  المستجديف
 المتدربيف

 الخريجيف 

صافي 
في زيادة ال

إجمالي 
 المتدربيف

  83118311  9391193911  8351183511  9311193111  88118811  99335335  13111311  01110111  30113011  8081180811  1691116911  5911159111  هػ9068/ 9069

  69116911  9111191111  6131161311  8111181111  81118111  86318631  9831198311  58115811  10111011  8351183511  918511918511  5311153111  هػ9066/ 9068

  60116011  8991189911  6011160111  8861188611  63116311  66116611  9301193011  33113311  9181191811  8181181811  998311998311  3931139311  هػ9060/ 9066

  63116311  8651186511  6331163311  8031180311  01110111  03110311  8961189611  33113311  9961199611  6891168911  980111980111  3331133311  هػ9065/ 9060

  08110811  8391183911  0811108111  8351183511  30113011  35113511  8331183311  9961199611  9801198011  6501165011  963011963011  3031130311  هػ9063/ 9065

 ضمنيا معاىد العمارة والتشييد والمعاىد المينية في السجوف     
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 (  3/5)  رقـ جدوؿ
 ئؼ اإلدارية والوظائؼ المساندة( وفقًا لمزيادة المتوقعة في إجمالي المتدربيف والمتدربات تقديرات الزيادة في أعدا د القوى العاممة )أعضاء ىيئة التدريب والوظا

 (.ىػ1435/1436ىػ  ػ 1431/1432في برامج التدريب الحكومية األساسية بنياية خطة التنمية التاسعة )

 
  ىػ(1436ػػ 1431ف والمتدربات )الطمب لموظائؼ واإلدارية والمساعدة المترتبة عمى صافي زيادة إجمالي المتدربي 

 العاـ المالي

 المعاىد المينية الصناعية التقنية لمبنات االمعاىد العمي الكميات التقنية
صافي 

زيادة  ال
في 

إجمالي 
 المتدربيف

 الوظائؼ
صافي 

في زيادة  ال
إجمالي 
 المتدربيف

 الوظائؼ
صافي 

في زيادة  ال
إجمالي 
 المتدربيف

 الوظائؼ
 المساعدة اإلدارية التدريبية المساعدة اإلدارية التدريبية المساعدة اإلدارية ةالتدريبي

 نظري
1 :24   

 عممي
 نظري 13:  1   12:  4   14:  1

 1  :24   
 عممي

1  :14   4  :12   1  :13   
 عممي

1  :14 4  :12 1  :13 

 83 11 831  83118311 91 38 950 66  88118811 36 863 533 983 3011 هػ9069/9068

 68 916 691  69116911 85 38 816 06  81118111 39 833 353 909 1011 هػ9068/9066

 65 996 601  60116011 66 913 833 53  63116311 31 831 390 956 91811 هػ9066/9060

 61 983 631  63116311 06 961 606 36  01110111 13 681 319 931 99611 هػ9060/9065

 06 901 081  08110811 53 939 003 13  30113011 913 659 333 933 98011 هػ9065/9063

صػػػافي الييػػػادة المتوقعػػػة فػػػي 
 الخطة لكؿ و اط تدريبي

59311 335 6391 9030 001 81811 618 9090 538 933 93811 9381 536 933 

 

   دارة وت غيؿ الولدات التدريبية   ت مؿ وظا ؼ إدارة وت غيؿ القطاع التدريبي وا 

 عاهد المهوية في السجوفةموها معاهد العمارة والت ييد والم. 
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 (  3/6)  رقـ جدوؿ
 تقدير أعداد الوحدات التدريبية وقاعات التدريب والورش والمعامؿ والمختبرات المتوقع تشغيميا 

 ( ىػ1435/1436ىػ  ػ 1431/1432خالؿ خطة التنمية التاسعة )

 العاـ المالي
  السنوي  المجموع  لمينية الصناعية المعاىد ا  المعاىد العميا التقنية لمبنات  الكميات التقنية

  كمية
 قاعة تدريب
  معمؿ  ورشة/مختبر/

  معيد
 قاعة تدريب

  معمؿ  ورشة/مختبر/ 
  معيد

 قاعة تدريب
  معمؿ  ورشة/مختبر/

  وحدات
 قاعة تدريب
  معمؿ  ورشة/مختبر/

  33853385  933933  98039803  991991  91319131  9393  06130613  0101  هػ9068/ 9069

  30953095  933933  96139613  981981  96819681  8888  03130313  0505  هػ9066/ 9068

  39353935  813813  95039503  961961  93819381  8383  01130113  5151  هػ9060/ 9066

  31953195  883883  93139313  901901  91819181  6868  58135813  5555  هػ9065/ 9060

  13351335  801801  93039303  951951  86018601  6161  55135513  3131  هػ9063/ 9065

  13351335  801801  93039303  951951  86018601  6161  55135513  3131 المتوقش بوهاية الخطة

 ة في السجوفمعاهد العمارة والت ييد والمعاهد المهوي ةموها.  
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 (  3/7)  رقـ جدوؿ
 )غير ربحية( لمشراكات اإلستراتيجيةفي المعاىد التقنية العميا  ، الخريجيفالمتدربيفالمستجديف، تقديرات أعداد 

 (. ىػ1435/1436ىػ  ػ 1431/1432) خطة التنمية التاسعة خالؿ 
 

  العاـ المالي
عدد 
  الخريجيف   اليإجم  إجمالي المتدربيف  المستجديف  إجمالي الوحدات

  9839  3165  3838  95  هػ9068/ 9069

  9533  3500  3356  93  هػ9066/ 9068

  9139  1061  1393  89  هػ9060/ 9066

  8030  99333  98831  80  هػ9065/ 9060

  6131  90360  95663  61  هػ9063/ 9065
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 (  3/8)  رقـجدوؿ  
 ركة الحكومية واألىمية وخدمة المجتمع توقعات أعداد المتدربيف والمتدربات في برامج التدريب المشت

 (.ىػ1435/1436ىػ  ػ 1431/1432) خطة التنمية التاسعة خالؿ

 العاـ المالي
 إجمالي الممتحقيف

  التدريب
  المشترؾ

  خدمة
  المجتمع

  التدريب
  األىمي

  المجموع
  الفرعي

  التدريب العسكري
  ●الميني

  المجموع
  السنوي

  900611900611  91111  960960611611  1301113011  8181181811  33113311  هػ9068/ 9069

  956311956311  91111  906311906311  916911916911  6961169611  16111611  هػ9066/ 9068

  936111936111  91111  956111956111  991011991011  6651166511  9111191111  هػ9060/ 9066

  930311930311  91111  930311930311  993911993911  6531165311  9131191311  هػ9065/ 9060

  933811933811  91111  933811933811  983011983011  6301163011  9901199011  هػ9063/ 9065
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 (  3/9)  رقـ جدوؿ
 الحكومية واألىمية وخدمة المجتمعأعداد الخريجيف والخريجات في برامج التدريب المشتركة توقعات 

 (ىػ1435/1436ىػ  ػ 1431/1432تاسعة )خطة التنمية ال خالؿ
 

 العاـ المالي
 إجمالي الخريجيف

  التدريب
  الم ترؾ

  خدمة
  المجتمش

  التدريب
  ااهمي

  المجموع
  الفرعي

  التدريب العسكري
  ●المهوي

  موعالمج
  السووي

  1331113311  1811  3101131011  5511155111  8181181811  58115811  هػ9068/ 9069

  915811915811  1611  1511115111  5111151111  6961169611  53115311  هػ9066/ 9068

  993011993011  1011  913111913111  3311133111  6651166511  35113511  هػ9060/ 9066

  981911981911  1511  991311991311  3361133611  6531165311  35113511  هػ9065/ 9060

  905119051111  1311  965011965011  3351133511  6301163011  35113511  هػ9063/ 9065

       
   التدريب الم ترؾ دورات قصيرة 
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 :الجوانب التنظيمية    -4
( بتػػػاري  39معتمػػػد مجمػػػس إدارة الم سسػػػة العامػػػة لمتػػػدريب التقوػػػي والمهوػػػي فػػػي جمسػػػته   

هػ الهيكؿ التوظيمي الجديد لمم سسة وال ي روعي في إعداده إمكاوية تطبيقه 99/6/9061
دارية والتدريبية وفػؽ مبػادل التوظػيـ ا داري بػالتركيي عمػى دوف إلداث خمؿ في العممية ا 

التدريب بصفته الو اط ااساسي لمم سسة و لؾ  بتوليد ا  ػراؼ عمػى ااو ػطة التدريبيػة 
وتخفيؼ الوطاؽ ا  رافي لممس وليف المعوييف بالتدريب، وفري وتجميػش ااو ػطة المت ػابهة 

اس مبدم ولدة الر اسة وتر ػيد مسػتوى ا تصػاؿ مو المترابطة ااخرى عف التدريب عمى مس
اعمػػػػى والتسمسػػػػؿ الموطقػػػػي لمولػػػػدات ا داريػػػػة ومركييػػػػة التخطػػػػيط والتوظػػػػيـ والمتابعػػػػة و  
مركيية التوفي ، وتفعيؿ ا تصاؿ بالقطاع الخاص مف خ ؿ بواء  راكات إسػتراتيجية معػه، 

سػػػة، والتوسػػػيؽ والػػػربط بػػػيف وةػػػبط الجػػػودة فػػػي جميػػػش الولػػػدات التدريبيػػػة وا داريػػػة بالم س
مجػػػالس الموػػػػاطؽ  قطاعػػػات الم سسػػػة الر يسػػػػية    المركػػػي الر يسػػػػي/ القطػػػاع الوسػػػػا ي/

/الولػػدات التدريبيػػة(، وقػػد تةػػموت الهيكميػػة الجديػػدة لمم سسػػة مربعػػة وػػواب لمملػػافظ وا بػػـا 
مات القطػاع لمتخطيط والتطوير و وا بـا لمتدريب  بويف( و وا بـا لمتدريب  بوات( و وا بػـا لخػد

ااهمي، با ةػافة إلػى إيجػاد مجمػس است ػاري لمتػدريب يهػدؼ إلػى تطػوير عمميػة التػدريب 
بالم سسػػػػة وبالقطػػػػاع ااهمػػػػي ميةػػػػًا، وتقػػػػديـ الم ػػػػورة والتوجيػػػػه ليػػػػاؿ توجهػػػػات التػػػػدريب 
بالمممكة والتوجهات العالمية، ومجمس لخدمة المجتمش والتدريب المسػتمر يهػدؼ إلػى توميػة 

سػػػة مػػػش المجتمػػػش مػػػف خػػػ ؿ التعػػػرؼ عمػػػى التياجاتػػػه التدريبيػػػة وتمكيوػػػه مػػػف ع قػػػة الم س
مواكبة التطورات الفوية بتقديـ البرامج التدريبية لجميش ف اته والعمػؿ عمػى تغييػر  قافتػه ولػو 

يجاد    ( مجالس تػدريب تقوػي ومهوػي فػي كػؿ مػف    موطقػة  3التدريب التقوي والمهوي، وا 
/ موطقة القصيـ / الموطقة ال رقية/ موطقة عسير / موطقة  الرياض / موطقة مكة المكرمة

بمقػػػر  عميػػػد الكميػػػة التقويػػػةكػػػؿ مجمػػػس  ويػػػرمسلا ػػػؿ / موطقػػػة جػػػاياف / موطقػػػة الجػػػوؼ(، 
مػػف ر سػػاء الولػػدات التدريبيػػة ومم مػػي ولػػدات التػػدريب المجمػػس و تت ػػكؿ هػػ ه المجػػالس 

وتتولى ه ه المجػالس بالموطقة  الم ترؾ والتدريب ااهمي وخدمة المجتمش التابعة لمم سسة
  ا  راؼ عمى و اط التدريب في الولدات التابعة لمم سسة التي ةمف دا رتها.
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 : اإلجراءات اإلدارية 
ا جػػراءات ا داريػػة المسػػتخدمة لتوفيػػ  كافػػة المهػػاـ بكافػػة تطػػوير عمميػػة تػػتـ بصػػفة مسػػتمرة  

ؽ مػػػش اسػػػتخداـ التقويػػػة اللدي ػػػػة إدارات وولػػػدات الم سسػػػة ومراجعتهػػػا وتعػػػديمها بمػػػا يتوافػػػ
  والعمؿ عمى ميكوة تمؾ ا جراءات ب كؿ تدريجي وفؽ إمكاويات الم سسة.

 
  : لمتنظيـ اإلداري بالمؤسسة الالحؽالتقييـ  
تقييـ ااوظمة والموا   المعموؿ بها ولصر ااوظمة والموا   و مراجعة بالم سسة  تقـو 

جراء التعدي ت ال يمة عمي وفؽ الهيكمية الجديدة لةماف ا ستفادة المتكاممة  هاال يمة وا 
 .م واء مرلمة التطبيؽ والتوفي  ممف ا يجابيات والتغمب عمى السمبيات التي تطر 
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 :وآليات التنفيذ العامة ىداؼ األ  -5
وزف  األىػداؼ

 آليػات التنفيػذ اليدؼ

 : اليدؼ األوؿ
استيعاب أكبر عدد ممكف مػف الػراغبيف فػي 

التقنػػػػي والمينػػػػي ل سػػػػياـ فػػػػي  التػػػػدريب
 .تحقيؽ التنمية المستدامة

90 

التوسػػش فػػي بػػرامج إعػػداد واسػػتقطاب  معةػػاء هي ػػة   9/9
 .التدريب المتميييف

تلقيػػػؽ ا وت ػػػار الجغرافػػػي المػػػدروس بييػػػادة عػػػدد    9/8
الولدات التدريبية فػي مختمػؼ ملافظػات المممكػة 

 .ستيعابيةا ومدوها لمبويف والبوات وييادة طاقتها  

التوسػػػػػػش فػػػػػػي بػػػػػػرامج التػػػػػػدريب عمػػػػػػى رمس العمػػػػػػؿ    9/6
 .والتدريب الم ترؾ

ا سػػػػػػت مار اام ػػػػػػؿ لممػػػػػػوارد الب ػػػػػػرية وا مكاوػػػػػػات    9/0
 المادية في الولدات التدريبية

اسػػت مار ا مكاوػػات التدريبيػػة المتالػػة فػػي الجهػػات    9/5
 .ال راكة مسموباللكومية وااهمية عف طريؽ 

دعػػػـ التوسػػػػش فػػػػي بػػػػرامج التػػػػدريب ااهمػػػػي التقويػػػػة    9/3
 .والمهوية

 .استلداث برامج لمتدريب ا لكترووي   9/3
التوسػػش فػػػي تقػػػديـ بػػػرامج التػػػدريب التقوػػػي والمهوػػػي    9/3

 .الخاصة ا لتياجاتل وي 

 : اليدؼ الثاني
تأىيؿ وتطوير الكوادر البشرية الوطنيػة فػي 

لمينيػػػػة وفقػػػػًا لطمػػػػب المجػػػػاالت التقنيػػػػة وا
 .سوؽ العمؿ الكمي والنوعي
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 .تلديد الطمب الكمي والووعي لمبرامج التدريبية   8/9

بوػػاء وتوظػػيـ وتلػػديث المػػ ه ت المهويػػة الوطويػػة    8/8
 .والفلص المهوي

اعتمػػػػاد مبػػػػدم الجػػػػدوى ا قتصػػػػادية فػػػػي اسػػػػتلداث    8/6
 .البرامج التدريبية واستمرارها

وير وتلػػديث الموػػاهج التدريبيػة التقويػػة والمهويػػة تطػ   8/0
 .وفقًا لممعايير المهوية

توفير التجهييات ااساسية وتلػدي ها وفقػًا لممعػايير    8/5
 .المهوية
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وزف  األىػداؼ

 آليػات التنفيػذ اليدؼ

 (تابع اليدؼ الثاني)

 

تصػػػػػػميـ وتوفيػػػػػػ  بػػػػػػرامج تدريبيػػػػػػة اعةػػػػػػاء هي ػػػػػػة    8/3
تطمبػػػػات مستخمصػػػػة مػػػػف واقػػػػش التػػػػدريب تعكػػػػس م

الوصػػػؼ الػػػوظيفي والمػػػ ه ت وتغطػػػي المجػػػا ت 
والتخصصات التقوية والمهوية وفػؽ مفهػـو التػدرب 

 .مدى اللياة

تػػػػػوفير بي ػػػػػة ملفػػػػػية ومسػػػػػاودة اعةػػػػػاء الهي ػػػػػػات    8/3
التدريبيػػػػة وا  ػػػػرافية لمتواصػػػػؿ مػػػػش سػػػػوؽ العمػػػػؿ 

 .والمختصيف فيه

 : اليدؼ الثالث
تدريبيػػػة بػػالجودة والكفايػػػة تقػػديـ البػػرامج ال

 التي تؤىؿ المتدرب لمحصوؿ عمػى الوظيفػة
المناسػػبة فػػي سػػوؽ العمػػؿ أو التػػي تجعمػػو 

 قادرًا عمى ممارسة العمؿ الحر

96 

مبػػػػدم الجػػػػودة ال ػػػػاممة فػػػػي تقػػػػديـ التػػػػدريب  اعتمػػػػاد  6/9
 .والعمؿ ا داري

تهي ػػػػػة البػػػػػرامج التدريبيػػػػػة لملصػػػػػوؿ عمػػػػػى اعتػػػػػراؼ   6/8
 .ووطوية هي ات دولية

متابعػػة المتػػدربيف مػػف خػػ ؿ التوجيػػه م وػػاء التػػدريب   6/6
 .وقياس مستوى مدا هـ في سوؽ العمؿ

تبوػػي بػػرامج تدريبيػػة مصػػممة ومقدمػػة ومعتمػػدة مػػف   6/0
 .جهات و ركات عالمية متخصصة

اسػػتلداث بػػرامج لتطػػوير تقويػػات التػػدريب والتػػدريب   6/5
 .عف بعد والتدريب ا لكترووي

تطػػػػوير بروػػػػامج لمتػػػػدريب المػػػػ دي ل وتػػػػاج التجػػػػاري   6/3
 .مقياسًا لمجودة والكفايةوجعمه 

دارة المو ػػآت الصػػػغيرة   6/3 تبوػػي مبػػادل العمػػػؿ اللػػر وا 
واللػػػػرؼ التقميديػػػػة ةػػػػمف بػػػػرامج التػػػػدريب التقوػػػػي 

 .والمهوي
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وزف  األىػداؼ

 آليػات التنفيػذ اليدؼ

 : اليدؼ الرابع
يػػػؼ والتعامػػػؿ بنجػػػاح مػػػع القػػػدرة عمػػػى التك

التحػػديات والتغيػػرات اسػػتنادا عمػػى األبحػػاث 
 والدراسات التطبيقية

99 

توفيػػػػ  دراسػػػػات است ػػػػرافية لتوجهػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػػؿ    0/9
والتطػػػور التقوػػػي والمهوػػػي والتقػػػويـ المسػػػتمر لمخطػػػة 

 .العامة لمتدريب التقوي والمهوي

 . سسةالم في تصميـ وتطبيؽ بروامج  دارة ااداء   0/8

دعػػـ اابلػػاث والم ػػاريش الموجهػػة لتطػػوير التػػدريب    0/6
 .التقوي والمهوي ومعالجة موجه القصور

متابعة التوجهات العالمية فػي مجػاؿ التػدريب التقوػي    0/0
 .والمهوي وا ستفادة موها

تطػػػػوير ااوظمػػػػة التػػػػي تكفػػػػؿ مرووػػػػة التعامػػػػؿ مػػػػش     0/5
 .التغيرات والتلديات

 .تطبيؽ ملدث وظـ تقوية المعمومات وا تصا ت    0/3

 :  اليدؼ الخامس
قطاعػػػػات سػػػػتراتيجية مػػػػع إبنػػػػاء شػػػػراكات 

 .العمؿ لتنفيذ برامج تدريب تقنية ومينية

1 
سػتراتيجية مػش جهػات تدريبيػة داخميػػة إبوػاء  ػراكات     5/9

 .وخارجية لت غيؿ الولدات التدريبية

 .ركة مش القطاع الخاصتقديـ برامج تدريبية م ت   5/8

 اليدؼ السادس :
نشػػر الػػوعي بأىميػػة العمػػؿ فػػي المجػػاالت 
التقنيػػػػة والمينيػػػػة فػػػػي أوسػػػػاط المجتمػػػػع 
وتػػػػػوفير البيئػػػػػة المناسػػػػػبة لمتػػػػػدرب مػػػػػدى 

 .الحياة
5 

تعييػػػػي الصػػػػورة ال هويػػػػة ا يجابيػػػػة وتلسػػػػيف الوظػػػػرة    3/9
وال قافيػػػة لػػػدى المجتمػػػش عػػػف ااعمػػػاؿ  ا جتماعيػػػة
 .مهويةالتقوية وال

 .العواية ببرامج التوجيه المهوي وتطويرها   3/8

إقامػػة الوػػدوات والم ػػاركة فػػي المػػ تمرات والمعػػارض    3/6
 .المختصة بالتدريب والتطوير التقوي

التوسػػػػػػػػش فػػػػػػػػي بػػػػػػػػرامج خدمػػػػػػػػة المجتمػػػػػػػػش والتػػػػػػػػدريب    3/0
 .المستمر

ت ػػػجيش وتوجيػػػه الجهػػػات الخيريػػػة الراغبػػػة فػػػي دعػػػـ    3/5
 .دريب التقوي والمهويالت
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وزف  األىػداؼ

 آليػات التنفيػذ اليؼ

 اليدؼ السابع :
إيجاد بيئة آمنة ومحفِّزة لمعمؿ والتدرب فػي 

 .المينيالمؤسسة العامة لمتدريب التقني و 

91 

بوػػػاء وتوفيػػػ  بروػػػامج لمتػػػدرج المهوػػػي اعةػػػاء هي ػػػة    3/9
 .التدريب

ور واللوافي وسػبؿ التطوير المستمر لتوظيمات ااج   3/8
 .ج ب المتميييف والملافظة عميهـ

إ ػػػػػراؾ موسػػػػػوبي الم سسػػػػػة والمتػػػػػدربيف فػػػػػي تقػػػػػويـ    3/6
 .الخطة العامة لمتدريب التقوي والمهوي وتوفي 

تطوير مفهـو التدرب ال اتي لدى موسوبي الم سسة    3/0
 .والمتدربيف وتوفير اللوافي والدعـ ال ـي

توظيمػػػات خاصػػػة بػػػاامف والسػػػ مة  وةػػػش وتطبيػػػؽ   3/5
المهويػػػػػػػة فػػػػػػػي مواقػػػػػػػش التػػػػػػػدريب ولمايػػػػػػػة المبػػػػػػػاوي 

 .والممتمكات

تلفيػػػػي المتػػػػدربيف ولػػػػو مييػػػػد مػػػػف التفػػػػوؽ وا بػػػػداع    3/3
 .ورعاية المتميييف موهـ ليصبلوا مدربي المستقبؿ

دعػػـ البػػرامج الغيػػػر صػػفية اعةػػػاء هي ػػة التػػػدريب    3/3
 .والمتدربيف

 مف :اليدؼ الثا
تشػػػػجيع االسػػػػتثمار فػػػػي التػػػػدريب التقنػػػػي 

 .والميني األىمي

3 

القيػػػاـ بدراسػػػات جػػػدوى اقتصػػػادية لمتػػػدريب ااهمػػػي    3/9
 .وو رها

التوسػيؽ مػش الجهػات التمويميػػة لػدعـ بػرامج التػػدريب    3/8
 .ااهمي

إ ػػراؾ القطػػاع الخػػاص فػػي وةػػش لػػوا   وتوظيمػػات    3/6
 .التدريب ااهمي

ش اتليػػات والتوسػػيؽ المسػػتمر لةػػماف الموافسػػة وةػػ   3/0
 .ا يجابية في قطاع التدريب ااهمي
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وزف  األىػداؼ

 اليدؼ
 آليػات التنفيػذ

 اليدؼ التاسع :
توثيػػػػػؽ العالقػػػػػة والتكامػػػػػؿ مػػػػػع الجيػػػػػات 

 الوطنية . التعميمية والتدريبية

3 

التعػػاوف مػػش ويارة التربيػػة والتعمػػيـ  سػػتلداث وتوفيػػ     1/9
 .مج تقوية ومهوية لدمجها في التعميـ العاـبرا

العمؿ عمى فت  المجاؿ لخريجػي الولػدات التدريبيػة    1/8
  كماؿ دراستهـ في م سسات التعمػيـ العػاـ والعػالي

. 

التعػػػػػاوف مػػػػػش ويارة التعمػػػػػيـ العػػػػػالي لتأهيػػػػػؿ وتوجيػػػػػه    1/6
خريجي الجامعات لمعمؿ معةاء في هي ة التدريب 

 .وا  راؼ

تبػػػػػادؿ الخبػػػػػرات والتجػػػػػارب والتعػػػػػاوف مػػػػػش الجهػػػػػات    1/0
فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ تقػػػػػػويـ  الوطويػػػػػػة التعميميػػػػػػة والتدريبيػػػػػػة
التػػػدريب والتعػػػاوف فػػػي و  التعمػػػيـوتلػػػديث موهجيػػػات 

مجاؿ إعداد الوسػا ط التعميميػة والتدريبيػة ومصػادر 
 .التعمـ

 اليدؼ العاشر :
التوسػػع فػػي المجػػاالت التدريبيػػة المتقدمػػة 

ط الوطنيػػػة والمشػػػاركة فػػػي الداعمػػػة لمخطػػػ
 99 .برامج نقؿ وتطوير التقنية

بواء وتلديث معايير وتوظيـ لمػ ه ت مهويػة وطويػة  91/9
مبويػػة عمػػى التيػػاج الخطػػط الوطويػػة لػػدعـ التطػػور 

 .التقوي والصواعي

تقػػػػديـ وتطػػػػوير بػػػػرامج تدريبيػػػػة متخصصػػػػة لتأهيػػػػؿ   91/8
 .كوادر تقوية لدعـ التطور التقوي والصواعي

الم ػػػػػاركة فػػػػػػي بػػػػػػرامج وقػػػػػؿ التقويػػػػػػة التػػػػػػي تتبواهػػػػػػا   91/6
 .الجهات اللكومية وااهمية لممساهمة في توطيوها
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 البرامج:   -6
 :التدريب التقني والميني الحكومي لبرنامج األوؿ : ا
المهوي. ويغطي جميػش التقوي و متدريب لم ؿ ه ا البروامج الوظيفة ااساسية لمم سسة العامة ي

ت التي ستوف ها الم سسة مف خ ؿ ولداتها التعميمية والتدريبية والولدات التي تلت الو اطا
 مف خ ؿ البرامج الفرعية التالية  إ رافها ، ويقدـ 

 تقوية  بويف(.الكميات ال     9/9
 عميا  بوات(.التقوية المعاهد ال     9/8
  بويف(.الصواعية المعاهد المهوية      9/6
 جتمش والتدريب المستمر.خدمة الم     9/0

 %( مف إجمالي اعتمادات الخطة. 88,33 ويم ؿ البروامج لوالي  
 لبرنامج الثاني : التدريب التقني والميني المشترؾ : ا

بروامج إلى التدريب عمى مهف ملددة مف مجؿ تلقيؽ مكبر قدر مف المواءمة مش ال ه ا يهدؼ
التدريب عف طريؽ استغ ؿ ا مكاويات المتالة ا لتياجات الفعمية لسوؽ العمؿ وخفض تكاليؼ 

مف خ ؿ البرامج الفرعية  في سوؽ العمؿ وييادة الطاقة ا ستيعابية لبرامج التدريب التقوي والمهوي
 التالية  

 التدريب التقوي والمهوي الم ترؾ مش القطاع اللكومي      8/9

 التدريب العسكري المهوي.  8/9/9
 في السجوف. التدريب المهوي  8/9/8
 التدريب التقوي والمهوي الم ترؾ مش القطاع الخاص       8/8
 المعاهد والمراكي ااهمية   ربلية (.  8/8/9
 معاهد التدريب الخاصة  غير الربلية (.  8/8/8
 الم ترؾ.لمتدريب الوطوي التوظيـ   8/8/6
 التدريب عمى رمس العمؿ.  8/8/0
 ة واللاةوات المهوية.المو آت الصغيرة والمتوسط  8/8/5

 %( مف إجمالي اعتمادات الخطة. 93,98 ويم ؿ البروامج لوالي  
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 :البرنامج الثالث : اإلدارة والتشغيؿ
لفعمي لمتوظيـ ا داري الجديد لمم سسة و لؾ مػف خ ؿ اهدؼ ه ا البروامج إلى استكماؿ التطبيؽ ي

ؿ عمى ، كما ي تمػات مش بعضديدة مو دمج بعض ا دار بلث اللاجة إلى إلداث ولدات ج
، وتفعيؿ عمميات التوسيؽ مش الم سسات والجهات والع قات العامة ،المهمات ا دارية والمالية

المهوي كمًا التقوي و متدريب ل، لتلديد ا لتياجات الفعمية ، والتخطيط والتطويرااخرى  ات الع قة
، وك لؾ جمػش المعمومات  ات الصمة بالمهاـ فمج والمواهج، ومتابعة المتخرجيػ، وتطوير البراوووعاً 

 ااساسية لمم سسة ومعالجتها وو رهػا... ال .
 .%( مف إجمالي اعتمادات الخطة 96,33 ويم ؿ البروامج لوالي  

 الموارد البشرية:تنمية البرنامج الرابع: 
تدريبيػػة وتلسػػيوها  ا البروػػامج إلػػى تطػػوير كفػػاءة القػػوى العاممػػة بالم سسػػة وجميػػش ولػػداتها الهػػهػػدؼ ي

خػػػػ ؿ ، والدراسػػػػات الجامعيػػػػة مػػػػػف مػػػػف خػػػػ ؿ توظػػػػيـ الػػػػدورات التدريبيػػػػة، واللمقػػػػات الدراسػػػػيةو لػػػػؾ 
مف خ ؿ البرامج ويوف   ، والم اركة في المقاءات العممية الملمية والعالميةا بتعاث وا يفاد والتدريب

 الفرعية التالية  
 إعداد القوى العاممة.      0/9
 تطوير القوى العاممة.      0/8

 %( مف إجمالي اعتمادات الخطة. 5,03 ويم ؿ البروامج لوالي  
 البرنامج الخامس: الدراسات والبحوث واالستشارات المينية :

غطي ه ا البروامج جميش الو اطات المتعمقة بالدراسات والبلوث المهويػة التطبيقيػة التػي تهػدؼ إلػى ي
عػػػداد الدراسػػػات التػػػي تقػػػيس الكفػػػاءة الداخميػػػة لوظػػػاـ التػػػدريب تطػػػوير ا وتاجيػػػة البل يػػػة بالم س سػػػة وا 

لجهاي ا داري في الم سسػة بجاوػب الدراسػات المتعمقػة بتوميػة القػوى العاممػة اوالكفػاءة الداخمية اداء 
يجاد قواعػد بياوػات متخصصػة فػي مجػاؿ البلػوث وترجمػة الكتػب المتخصصػة  ومعالجة م ك تها وا 

 ة وطبعها.في مجاؿ و اط الم سس
 %( مف إجمالي اعتمادات الخطة. 9,86 ويم ؿ البروامج لوالي  

 البرنامج السادس: الفحص الميني :
الم ه ت المهويػػػة عمػػػى ةػػػوء بػػػفيمػػػا يتعمػػػؽ  يػػػاً لعمالػػػة الوافػػػدة مهوا فلػػػصيهػػػدؼ هػػػ ا البروػػػامج إلػػػى 

المهوػػػػي  تطبيػػػػؽ ا طػػػػار العػػػػاـ لممػػػػ ه ت المهويػػػػة ومف تتػػػػولى الم سسػػػػة العامػػػػة لمتػػػػدريب التقوػػػػي و 
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ا ختبػػػارات المهويػػػة   بػػػات مػػػدى مهميػػػة العمالػػػة الموجػػػودة فػػػي السػػػوؽ وتػػػوفر المعػػػارؼ والمهػػػارات 
 الةرورية لديها في المجا ت الفوية والمهوية المختمفة.

 %( مف إجمالي اعتمادات الخطة. 9,96 ويم ؿ البروامج لوالي   
 : الصيانة والتشغيؿ : السابعلبرنامج ا
البروامج إلػى صػياوة رمس المػاؿ ال ابػت لمم سسػة فػي مختمػؼ ولػداتها التدريبيػة وا داريػة  هدؼ ه اي

 مف مباف وم اث، ومعدات ، ومجهية.
 %( مف إجمالي اعتمادات الخطة. 5,33 ويم ؿ البروامج لوالي  

 :والتجييزاتاإلنشاءات :  الثامفلبرنامج ا
و ػػاء المرافػػؽ هػػدؼ هػػ ا البروػػامج إلػػى اسػػتكماؿ الم ػػاريش ا و ػػاي  ية التػػي تلػػت التوفيػػ  وتجهييهػػا، وا 

 المرافؽ القا مة. وتجهيي الجديدة وتجهييها وتطوير
 %( مف إجمالي اعتمادات الخطة. 68,35 ويم ؿ البروامج لوالي  
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 (6جدوؿ رقـ )

 اعتمادات البرامج وىيكؿ اإلنفاؽ خالؿ خطة التنمية التاسعة
 )مميوف لاير(                                         تقني والمينيالجيػػة: المؤسسة العامة لمتدريب ال

 اسـ البرنامج
% 
مف 
 االعتماد

 التوزيع السنوي لالعتمادات
 إجمالي الخطة

ىػ1434/1435 ىػ1433/1434 ىػ1432/1433 ىػ1431/1432  ىػ1435/1436 
 % المعتمد % المعتمد % المعتمد % المعتمد % المعتمد % المعتمد

 144 5266,25 21,54 1134,36 24,69 1489,78 19,89 1447,38 19,14 1447,84 18,74 986,89 22,76 مي( التدريب التقني والميني الحكو 1)

 144 3961,59 21,54 851,75 24,64 817,68 19,84 785,89 19,47 755,62 18,95 754,65 17,12 التدريب التقني والميني المشترؾ( 2)

 144 3183,37 21,54 685,64 24,69 658,79 19,91 633,87 19,12 648,69 18,73 596,38 13,76 ة والتشغيؿ( اإلدار 3)

 144 1269,43 21,71 275,54 24,86 264,76 24,45 254,42 19,28 244,64 18,14 229,67 5,48 ( تنمية الموارد البشرية4)

 144 285,18 21,61 61,62 24,64 58,87 19,86 56,65 19,48 54,42 18,84 53,62 1,23 سات والبحوث واالستشارات المينية( الدرا5)

 144 264,58 21,53 56,49 24,77 54,12 19,87 51,79 19,11 49,79 18,72 48,79 1,13 ( الفحص الميني6)

 144 1312,44 21,57 283,44 24,73 272,44 19,97 262,44 19,21 252,44 18,52 243,44 5,67 ( الصيانة والتشغيؿ7)

 144 7644 24,14 1534,57 21,97 1669,61 21,45 1599,98 17,11 1344 19,73 1499,84 32,85 يزات( اإلنشاءات والتجي8)

 144 23138 21,48 4878,57 21,12 4885,61 24,28 4691,98 18,47 4273 19,45 4448,84 144,44 اإلجمالي
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 : المحددة لمبرامج والمشروعاتاألىداؼ  - 7
ف الخطػػػة الت ػػػغيمية لخطػػػة التوميػػػة التاسػػػعة عػػػددًا مػػػف البػػػرامج والم ػػػروعات  وات ااولويػػػة ااولػػػى تتةػػػم

 وااهداؼ الملددة لها.
( الم ػػروعات  وات ااولويػػة ااولػػى طبقػػًا لألولويػػات المسػػتهدفة وبلسػػب الظػػروؼ 9ويوةػػ  المملػػؽ رقػػـ  

 وات ااولوية ال اوية، وهي تمؾ الم روعات  ( الم روعات8وا مكاوات المتالة. بيوما يوة  المملؽ رقـ  
وما يتـ توفيػ ها فػي لػاؿ تػوفر اعتمػادات ماليػة إةػافية خػ ؿ  التي   تدخؿ ةمف السقؼ المالي لمخطة، وا 

 سووات الخطة.
 لبرنامج األوؿ : التدريب التقني والميني الحكومي :ا 

ذوات المشروعات  –البرامج 
 حػػػػػػددةاألىػػػػداؼ الم األولى األولوية

 لبرنامج األوؿ : التدريب التقني والميني الحكومي :ا
جمالي المتدربيف،و إجمالي المستجديفتقديرات ييادة  .لمبويفكميات التقوية ال  9/9 في  مالي الخريجيف، إجا 

 الكميات التقوية كما هو موة  في الجدوؿ التالي 
  العاـ الماليالعاـ المالي

إجمالي إجمالي 
  المستجديفالمستجديف

إجمالي إجمالي 
  المتدربيفالمتدربيف

إجمالي إجمالي 
  الخريجيفالخريجيف

  8081180811  1691116911  5911159111  هػهػ90689068//  90699069

  8351183511  918511918511  5311153111  هػهػ90669066//  90689068

  8181181811  998311998311  3931139311  هػهػ90609060//  90669066

  6891168911  980111980111  3331133311  هػهػ90659065//  90609060

  6501165011  963011963011  3031130311  هػهػ90639063//  90659065

جو  ات،إجمػػالي المسػػتجدتقػػديرات ييػػادة  .لمبوات مياالع ةالتقوي المعاهد 9/8 جمػػالي الخريجػػات، و لمتػػدربامػػالي ا  فػػي ات ا 
 المعاهد التقوية العميا لمبوات كما هو موة  في الجدوؿ التالي 

  العاـ الماليالعاـ المالي
  إجماليإجمالي
  اتاتالمستجدالمستجد

  إجماليإجمالي
  اتاتالمتدربالمتدرب

  إجماليإجمالي
  اتاتالخريجالخريج

  93359335  13111311  01110111  هػهػ90689068//  90699069

  86318631  9831198311  58115811  هػهػ90669066//  90689068

  66116611  9301193011  33113311  هػهػ90609060//  90669066

  03110311  8961189611  33113311  هػهػ90659065//  99060060

  35113511  8331183311  9961199611  هػهػ90639063//  90659065

 المعاهػػػػػػػػد المهويػػػػػػػػة الصػػػػػػػػواعية 9/6
 .لمبويف

جمالي المتدربيف، و إجمالي المستجديفتقديرات ييادة  في  إجمالي الخريجيف، ا 
 كما هو موة  في الجدوؿ التالي  المعاهد المهوية الصواعية

  العاـ الماليالعاـ المالي
  إجماليإجمالي

  المستجديفالمستجديف

  جماليجماليإإ
  المتدربيفالمتدربيف

  إجماليإجمالي
  الخريجيفالخريجيف

  9391193911  8351183511  9311193111  هػهػ90689068//  90699069

  9111191111  6131161311  8111181111  هػهػ90669066//  90689068

  8991189911  6011160111  8861188611  هػهػ90609060//  90669066

  8651186511  6331163311  8031180311  هػهػ90659065//  90609060

  8391183911  0811108111  8351183511  هػهػ90639063//  90659065
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ذوات المشروعات  –البرامج 
 حػػػػػػددةاألىػػػػداؼ الم األولى األولوية

ا سػػػػػػت مار اام ػػػػػػؿ لممػػػػػػوارد     9/0
بػػػرامج الب ػػػرية والماديػػػة فػػػي 

 .التدريب اللكومي

 .ا ستفادة القصوى مف المباوي والتجهييات في الولدات التدريبية   9/0/9
استبداؿ وظاـ التػدريب الفصػمي بالوظػاـ ال مػث سػووي مو الفتػرات بليػث   تقػؿ    9/0/8

 .مسبوعاً ( 90 ية الفعمية بكؿ فصؿ تدريبي عف مدة ااسابيش التدريب
تقديـ التدريب المستهدؼ وفؽ المعايير المهوية بأقؿ قػدر مػف سػاعات التػدريب    9/0/6

 .بالورشالتدريب العممي الوظري ومكبر عدد مف ساعات 
 .%( مف المعايير المهوية والبرامج والخطط التدريبية سووياً 81مراجعة و تلسيف     9/0/0
ةػػماف  تقػػديـ و تلقيػػؽ التوافػػؽ بػػيف تواجػػد الهي ػػة ا داريػػة والتدريبيػػة و المتػػدربيف    9/0/5

 .التدريب والتماريف والساعات المكتبية والمهاـ وااو طة الموهجية التدريبية
 .%( مف الولدات التدريبية سووياً 85تطوير وتطبيؽ موظمة التدريب في     9/0/3
%( سػوويًا مػف إجمػالي 85ا ستيعابية في التدريب الموايي بوسبة  رفش الطاقة    9/0/3

 .المتدربيف والمتدربات
اسػػت مار ا مكاوػػات التدريبيػػة   5/ 9

المتالػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي الجهػػػػػػػػػػػػػات 
 .اللكومية بأسموب ال راكة

%( 91 بمعػػػػدؿلصػػػػر ا مكاوػػػػات التدريبيػػػػة المتالػػػػة فػػػػي الجهػػػػات اللكوميػػػػة   9/5/9
 .بأسموب ال راكة عمى است مارهاوالعمؿ  سووياً 

اسػػػػػػتلداث بػػػػػػرامج لمتػػػػػػػدريب     9/3
 .ا لكترووي

جراءات التدرب ا لكترووي. 9/3/9  إعداد وظـ ولوا   وا 
جراءات التدرب ا لكترووي 9/3/8  اعتماد وظـ ولوا   وا 
جراءات التدرب ا لكترووي 9/3/6  تطبيؽ وظـ ولوا   وا 
 ادر التدريب.ت غيؿ مركي لمتدرب ا لكترووي ومص  9/3/0
توظيػػؼ وظػػاـ الفصػػوؿ ا فتراةػػية ل سػػتفادة موػػه فػػي تػػدريب المػػدربيف مو فػػي    9/3/5

%( مف ساعات التدريب سوويا.81تدريب البوات بمعدؿ  

 بواء خبرات وكوادر فوية  دارة موظمة  و ليات التدرب ا لكترووي.   9/3/3
عمػػػى اسػػػتخداـ بػػػرامج  والمتػػػدربات بيفتػػػدريب  معةػػػاء هي ػػػة التػػػدريب  والمتػػػدر    9/3/3

ربيف دإجمػػػػػالي المػػػػػ %( سػػػػػوويًا مػػػػػف81 بمعػػػػػدؿ  و ليػػػػػات التػػػػػدرب ا لكترووػػػػػي
 .والمدربات والمتدربيف والمتدربات

والمتػػػدربات %( مػػػف المتػػػدربيف 81كترووػػػي لخدمػػػة  لتػػػدرب إ الت ػػػغيؿ وظػػػاـ    9/3/3
 .سوويا

ء ملتويػػػات إلكتروويػػػة لملقا ػػػب التدريبيػػػة مسػػػاعدة  معةػػػاء هي ػػػة التػػػدريب  فػػػي بوػػػا   9/3/1
 .%( مف الملتويات التدريبية سوويا81بإعداد مدوات وبرامج بمعدؿ 

 .%( سووياً 5تطبيؽ مبدم التدرب المدمج  تقوية+مدرب( بوسبة     9/3/91
إدراج مقػػرر إليامػػي اساسػػيات اللاسػػب وا وتروػػت فػػي كافػػة البػػرامج التدريبيػػة   9/3/99

  الم سسةفي ولدات 
عمػػػػػى الوسػػػػػا ؿ  التػػػػػدريب عتمػػػػػدت بليػػػػػثتعػػػػػديؿ الخطػػػػػط واللقا ػػػػػب التدريبيػػػػػة   9/3/98

 %( سووياً 81ا لكترووية بمعدؿ  
%( مف البرامج 5 بوسبة  ال اتي والمستمر مدى اللياة التدريبإةافة مهارات   9/3/96

 .سووياً  التدريبية
ية لو ر  قافة التدرب ال اتي وا عتمػاد كؿ ولدة تدريببتوفي  ور ة عمؿ سووية   9/3/90

فػػي طمػػب المعمومػػة باسػػتخداـ تقويػػات  والمتػػدربات عمػػى الػػوفس لػػدى المتػػدربيف
 .التدريب ا لكترووي
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ذوات المشروعات  –البرامج 
 حػػػػػػددةاألىػػػػداؼ الم األولى األولوية

بػػػػػػػػػػػرامج التػػػػػػػػػػػدريب التقوػػػػػػػػػػػي    9/3
والمهوػػػي لػػػػ وي ا لتياجػػػػات 

 الخاصة

 التوسػػػش فػػػي بػػػرامج التػػػدريب التقوػػػي والمهوػػػي لػػػ وي ا لتياجػػػات الخاصػػػة بوسػػػبة  9/3/9
 .والمتدربات %( مف إجمالي المتدربيف5 

 .صةبواء قووات اتصاؿ مش الجمعيات ااهمية الراعية ل وي ا لتياجات الخا  9/3/8
 .إو اء ولدة إدارية  عداد وتوفي  وتطوير برامج  وي ا لتياجات الخاصة  9/3/6
التوسػػػػش فػػػػي تقػػػػديـ التػػػػدريب المػػػػوايي لػػػػ وي ا لتياجػػػػات الخاصػػػػة فػػػػي الولػػػػدات   9/3/0

 .والمتدربات المتدربيف%( سوويًا مف عدد 8التدريبية بوسبة  
تلديػػػػػػػػػػػػد الطمػػػػػػػػػػػػب الكمػػػػػػػػػػػػي    9/3

والوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي لمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامج 
لتخصصات التدريبيةوا

ة وتلديػػد التخصصػػات المطموبػػة لمبػػرامج التدريبيػػة بوػػاء قاعػػدة بياوػػات متخصصػػ   9/3/9
 .%( سووياً 91بمعدؿ  

 .%( سووياً 91بمعدؿ   مراجعة وتطوير البرامج واللقا ب التدريبية التخصصية  9/3/8
المطموبػة والمسػتلد ة فػي بواء المعايير المهوية الوطوية والخطط التدريبية لممهف    9/3/6

 %( عف المتوفر سوويًا.91سوؽ العمؿ بمعدؿ  
لمواكبػة المسػتجدات فػي سػوؽ المهوية الوطوية وتطويرها  مراجعة وتقييـ المعايير   9/3/0

 .%( سووياً 81بمعدؿ  العمؿ
اسػػػػػػتمرار تطػػػػػػوير وتلػػػػػػديث    9/1

الموػػػػػػػػػػاهج التدريبيػػػػػػػػػػة وفقػػػػػػػػػػًا 
 لممعايير المهوية

ع 9/1/9  .%( سووياً 85ادة هودسة إجراءات المواهج واادلة ا جرا ية بوسبة  تطوير وا 
 .تطوير وظاـ الترابط المهوي لمبرامج والتخصصات لسب التصويؼ المهوي  9/1/8
 .سووياً  %(85  بمعدؿتصميـ ومراجعة  الخطط التدريبية   9/1/6
 .سووياً  %(5استلداث خطط وبرامج تدريبية بوسبة    9/1/0
 .%( سووياً 91بوسبة  والمتدربة والمتدرب والمدربة ييادة لقا ب التدريب لممدرب   9/1/5
تةػػميف الموػػاهج والخطػػط التدريبيػػة  قافػػة الملافظػػة عمػػى البي ػػة ولسػػف اسػػتخداـ   9/1/3

 .سووياً % ( 91 بمعدؿ الموارد الطبيعية 
تمر والػػتعمـ مػػدى الليػػاة تةػػميف الموػػاهج والخطػػط التدريبيػػة مسػػاليب التقػػويـ المسػػ  9/1/3

 .سووياً % ( 91 بمعدؿلممتدرب 
تةػػػميف مهػػػػارات التفكيػػػػر ا بػػػداعي والتلميػػػػؿ الوقػػػػدي ومسػػػاليب تقػػػػويـ المتػػػػدرب    9/1/3

 . ةمف المواهج التدريبية

 %(85 بمعػػػػدؿ  اللقا ػػػب التدريبيػػػػة مهػػػػارات ا تصػػػاؿ الفعػػػػاؿوتةػػػػميف  تطػػػوير  9/1/1
 .سووياً 

ل عتمػػاد العػػالمي مػػف ملػػد الجهػػات التدريبيػػة العالميػػة المهويػػة عػػايير الم مطابقػػة  9/1/91
 .%( سووياً 95 بمعدؿ 

إعػػػػػػػداد البػػػػػػػرامج التدريبيػػػػػػػة    9/91
لملصػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػى اعتػػػػػػػػراؼ 

 هي ات دولية ووطوية

اللصػػػوؿ عمػػػى تقػػػارير كفايػػػة موليػػػة لمػػػدى مطابقػػػة العمميػػػة التدريبيػػػة لمتطمبػػػات  9/91/9
  .هاجهات ا عتماد وتوفي  توصيات

المهوػي بواسػطة جهػات دوليػة ووطويػة متخصصػة التقوػي و اعتماد برامج التػدريب  9/91/8
 .%( سووياً 91 بمعدؿ

التعػػاوف مػػش جهػػة عالميػػة والػػدة سػػوويًا ل عتػػراؼ المتبػػادؿ بػػالم ه ت والبػػرامج  9/91/6
 .التدريبية
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 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 
 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

متابعة المتدربيف م واء التدريب    9/99
وقيػاس مسػتوى مدا هػـ فػي سػػوؽ 

 .العمؿ
  

 

تطوير وتفعيؿ دور ا ر اد والتوجيه المهوػي لتلقيػؽ تخفػيض وسػب التسػرب   9/99/9
 .والمتدربات لمتدربيف%( سوويًا مف إجمالي ا5إلى  

 توفيػػػ  بػػػرامج تطويريػػػة تخصصػػػية قصػػػيرة بالمهػػػارات التػػػي تسػػػاعد الخػػػريجيف  9/99/8
والتوسػػػش فػػػي توفيػػػ ها وفقػػػًا  عمػػػى التميػػػي فػػػي مجػػػا ت معمػػػالهـ والخريجػػػات 

 عميها. والخريجات لمدى إقباؿ الخريجيف 
عػػػداد   خصػػػيةصػػػقؿ   9/99/6 مػػػف العمػػػؿ ل وخػػػراط فػػػي سػػػوؽ والخريجػػػة الخػػػريج وا 

قػػػي كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف سػػػوويًا الػػػدورات التدريبيػػػة التطويريػػػة بمعػػػدؿ دورة  خػػػ ؿ
المجػػػػػػا ت التاليػػػػػػة     المغػػػػػػة ا وجميييػػػػػػة /اللاسػػػػػػب / وسػػػػػػا ؿ ا تصػػػػػػاؿ / 
المهػػػػػارات القياديػػػػػة / كتابػػػػػة السػػػػػيرة ال اتيػػػػػة/مبادل العمػػػػػؿ اللػػػػػر  / كيفيػػػػػة 

 التصرؼ عود إجراء المقاب ت الخاصة بالتوظيؼ(.
وجهػات تػوظيفهـ وتلدي ػه ب ػكؿ  والخريجػات إو اء بوؾ معمومات الخػريجيف  9/99/0

 .%( موهـ في وهاية الخطة31لي مؿ %( سوويًا 81بمعدؿ  دوري  
 دعػػػػـ مكاتػػػػب التوسػػػػيؽ الػػػػوظيفي القا مػػػػة لتلقيػػػػؽ كفػػػػاءة المتابعػػػػة لمخػػػػريجيف  9/99/5

 .والخريجات
دة بولدات الم سسة لتلقيػؽ كفػاءة استمرار إيجاد مكاتب توسيؽ وظيفي جدي  9/99/3

 .والخريجات المتابعة لمخريجيف
عبػػر  ااعمػػاؿومصػػلاب والخريجػػات تعييػػي التواصػػؿ والتػػرابط مػػش الخػػريجيف   9/99/3

 .وسا ؿ ا تصاؿ المختمفة
وسػا ؿ و الدوريػة وتطػوير ومػا ج  والخريجػات استمرار إصدار و رة الخػريجيف  9/99/3

 . يؽ التواصؿ الدا ـ معهـلتلق ا تصاؿ والمتابعة
وم ػػػػػاركة قةػػػػػاياهـ فػػػػػي إصػػػػػدارات  والخريجػػػػػاتاسػػػػػتط ع  راء الخػػػػػريجيف   9/99/1

 الم سسة والمج ت المتخصصة بالتدريب. 
قامة لقػاء والػد عمػى والخريجات دعوة الخريجيف  9/99/91 لمم اركة في مياـ المهوة وا 

 ااقؿ بكؿ مجمس خ ؿ الخطة.
 وخريجػاتش الجهات  ات الع قػة لتػوفير فػرص وظيفيػة لخريجػي التوسيؽ م 9/99/99

 .برامج الم سسة
جػػػراءات متابعػػػة الخػػريجيف  9/99/98 وا سػػػتفادة مػػػف وتػػػا ج والخريجػػػات تقيػػيـ قواعػػػد وا 

 .التقييـ في تطوير البرامج والمواهج التدريبية
إيجػػػػاد بػػػػرامج تطويريػػػػة لتقويػػػػات   9/98

التػػػػػػػدريب والتػػػػػػػدريب عػػػػػػػف بعػػػػػػػد 
  .يب ا لكتروويوالتدر 

بوػػاء ملتػػوى ومدوات تػػدرب تفاعميػػة إلكتروويػػة مػػف اللقا ػػب التدريبيػػة داخميػػًا   9/98/9
  .%( سووياً 91بمعدؿ  وخارجيًا 

ت ػػػغيؿ بوػػػؾ مسػػػ مة مولػػػد  ل متلاوػػػات القصػػػيرة مو الفصػػػمية مو الوها يػػػة مو   9/98/8
 .%(81بمعدؿ إيداع سووي  لمتقييـ ال اتي 

لداث مسػػارات تدريبيػػة لخدمػػة تقويػػات و تطبيقػػات التػػدريب والتػػدرب عػػف اسػػت  9/98/6
  .%(91بمعدؿ سووي  بعد والتدرب ا لكترووي 

تطػػػػػوير اللقا ػػػػػب التدريبيػػػػػة لمتػػػػػدرب بواسػػػػػطة تقويػػػػػات و تطبيقػػػػػات التػػػػػدريب   9/98/0
  .%( سووياً 91بمعدؿ  والتدرب عف بعد والتدرب ا لكترووي 
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 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 
 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

 تابش
إيجػػػػػػاد بػػػػػػرامج تطويريػػػػػػة لتقويػػػػػػات   9/98

التػػػػػػػػػدريب والتػػػػػػػػػدريب عػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػد 
  . والتدريب ا لكترووي

ا لكترووي لملقا ب  بواء خبرات وكوادر فوية في بواء الملتوى  9/98/5
 . %(91التدريبية وتقويات التدريب بومو سووي  

عمػػى رمس العمػػؿ ومتابعػػة مدا هػػـ وتقييمػػه  معةػػاء هي ػػة التػػدريبتػػدريب  9/98/3
وتفريػػ   عمػؿ وفػؽ وظػػاـ الفصػوؿ ا فتراةػيةتمػف خػ ؿ كميػة افتراةػػية 

 .سػووياً  مف معةاء هي ػة التػدريب%( 81 بمعدؿ مدرب موؿ لكؿ مقرر
  

بواء  راكة إستراتيجية مػش  ػريكاف سػوويًا مػف الجهػات المتخصصػة فػي  9/98/3
 .التدرب ا لكترووي والتدريب عف بعد

 بواء مصادر إلكترووية لمتدرب 9/98/3
 .ا  تراؾ بالمكتبات ا لكترووية الملمية والدولية 9/98/1

( متػػػدرب سػػوويًا فػػػي 811ج التدريبيػػة المتخصصػػػة لتأهيػػؿ  توفيػػ  البػػػرام  9/96/9. التطور التقوي والصواعي  9/96
    . مجا ت التطور التقوي والصواعي بالتعاوف مش الجهات المستفيدة

ت غيؿ الولػدات التدريبيػة بأسػموب   9/90
ال ػػػػراكة ا سػػػػتراتيجية مػػػػش  ػػػػركاء 

 .بالداخؿ والخارج

 .إعداد ا طار الوظامي لت غيؿ الولدات التدريبية 9/90/9
 .اعتماد ا طار الوظامي لت غيؿ الولدات التدريبية 9/90/8
 .توفي ية لت غيؿ الولدات التدريبيةالموا   الإعداد  9/90/6
إعداد ةوابط لت غيؿ الولدات التدريبية ومساليب مراجعتها وبوػاء جهػاي  9/90/0

 ل  راؼ عمى عمميات الت غيؿ ا ستراتيجي الم ترؾ
( ملػػؼ متػػدرب باعتمػػاد وتلديػػد 35لػػدة تدريبيػػة بطاقػػة  ( و 85ت ػػغيؿ   9/90/5

 .الجهات المختارة خ ؿ الخطة
ر اد المتدربيف التوجيه المهوي  9/95  .وا 
 

 .ت غيؿ مركي لمتوجيه المهوي 9/95/9
إقامػػػػة لممػػػػة توعيػػػػة سػػػػووية مػػػػف خػػػػ ؿ الوسػػػػا ؿ ا ع ميػػػػة والو ػػػػرات  9/95/8

الموجػػػػػػودة بالم سسػػػػػػة والكتيبػػػػػػات ا ر ػػػػػػادية لمتعريػػػػػػؼ بالتخصصػػػػػػات 
 .ومجا ت معمالها المستقبمية

ميداويػػة سػووية لمػػدارس التعمػػيـ العػػاـ المتوسػػطة  اتمو لقػػاء اتتوفيػ  ييػػار  9/95/6
التخصصػػات عػػف وال اوويػة  طػػ ع ومػػد الطػػ ب والطالبػػات بمعمومػػات 

المطموبة في سوؽ العمؿ وت جيعهـ ل لتلػاؽ بالولػدات والتخصصػات 
 .بةالتدريبية المواس

فػػػػػي ا ر ػػػػػاد الط بػػػػػي والمختصػػػػػات عقػػػػػد دورات سػػػػػووية لممختصػػػػػيف  9/95/0
فػي اختيػار والطالبػات بالمدارس ال اووية لتمكيػوهـ مػف مسػاعدة الطػ ب 

 .التخصصات المهوية والتقوية التي تلقؽ لهـ فرص وظيفية مفةؿ
 .مراجعة وتطوير موظمة و ليات القبوؿ وفقًا لمتوجيه المهوي 9/95/5

        هػ( 9063 - 9069ةمف متطمبات الخطة الوطوية الخمسية لمعمـو والتقوية 



  50 ) 
 

 

 

 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 
 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

 تابش
ر اد المتدربيف التوجيه المهوي  9/95  .وا 
 

والممتلقات  توفي  عمميات التوجيه المهوي إلكتروويًا وتطبيقها عمى الممتلقيف  9/95/3
 .في البرامج التقوية والمهوية

 .تعميـ استفادة الجهات ااخرى مف برامج التوجيه المهوي  9/95/3
التعاوف والتوسيؽ مش مكاتب العمؿ لتوجيه البال يف الغير م هميف عف عمؿ   9/95/3

 .المواسبة لهـ في الم سسة يةبرامج التدريباللتأهيمهـ في 
مختصػػػػػػػة بالتػػػػػػػدريب المسػػػػػػابقات ال  9/93

.التقوي والمهوي
.إقامة مسابقة ملمية والدة لكؿ مجاؿ تقوي مو مهوي   9/93/9
ت ػػجيش متػػدربيف  الم سسػػة لمم ػػاركة فػػي المسػػابقات الدوليػػة فػػي المجػػا ت   9/93/8

 .المهويةو التقوية 
تطوير مفهػـو التػدرب الػ اتي لػدى   9/93

  .موسوبي الم سسة والمتدربيف
ش ااوظمػػػة ال يمػػػة لمتػػػدرب الػػػ اتي با عتمػػػاد عمػػػى المصػػػادر اللدي ػػػة وةػػػ  9/93/9

 .بيلتقويات ومصادر وبرامج التدر 
 .وةش  ليات توفي  موظمة التدرب ال اتي  9/93/8
بوػػاء بي ػػة تػػدرب  اتػػي تعتمػػد عمػػى تقويػػات ومصػػادر وبػػرامج التػػدرب الػػ اتي  9/93/6

.اللدي ة
دربيف بأسػػػاليب و ليػػػات التػػدرب الػػػ اتي وبيػػػاف عقػػد ورش عمػػػؿ لتعريػػػؼ المتػػ  9/93/0

 .مهميته في مساراتهـ الوظيفية والمهوية
لمسػػاعدتهـ فػػي والمتػػدربات عقػػد ورش عمػػؿ لموسػػوبي الم سسػػة والمتػػدربيف   9/93/5

 .تلديد واختيار المهارات والبرامج التدريبية التي يمكف التدرب عميها  اتيا
 الموهػػػػػػػػوبيفوالمتػػػػػػػدربات سسػػػػػػػة والمتػػػػػػػدربيف وةػػػػػػػش بػػػػػػػرامج لموسػػػػػػػوبي الم    9/93/3

ولفػػيهـ ودعمهػػـ لبوػػاء مهػػاراتهـ ال اتيػػة والمبػػدعات والمبػػدعيف  والموهوبػػات 
  .لخدمة تخصصاتهـ التدريبية

المهػػػارات التػػػي متقوهػػػا باستصػػػدار موظمػػػة تةػػػمف إعطػػػاء المتػػػدرب  ػػػهادة   9/93/3
 . اتياً 

رعايػػػػػة المتميػػػػػييف مػػػػػف المتػػػػػدربيف   9/93
.ـ كمدربيف المستقبؿوتهي ته

المتميػػػػػييف والمتػػػػػدربات المتػػػػػدربيف   كت ػػػػػاؼالبػػػػػرامج المتخصصػػػػػة إعػػػػػداد   9/93/9
 .ورعايتهـ والمبدعات المبدعيفوالمتمييات 

المتميػػػػييف والمتػػػػدربات إعػػػػداد معػػػػايير و ليػػػػات اكت ػػػػاؼ ورعايػػػػة المتػػػػدربيف   9/93/8
 .والمبدعات المبدعيفوالمتمييات 

 المتميػػػػييفوالمتػػػػدربات معػػػػايير و ليػػػػات اكت ػػػػاؼ ورعايػػػػة المتػػػػدربيف  تطبيػػػػؽ 9/93/6
 .والمبدعات المبدعيفوالمتمييات 

        هػ( 9063 - 9069ةمف متطمبات الخطة الوطوية الخمسية لمعمـو والتقوية 
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 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 

 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

 تابش
تميػػػػػييف مػػػػػف المتػػػػػدربيف رعايػػػػػة الم  9/93

 .وتهي تهـ كمدربيف المستقبؿ

 .المستقبؿ( ومدربة استلداث بروامج  مدرب 9/93/0
 .في العممية التدريبيةوالمتدربات اعتماد مسموب م اركة المتدربيف  9/93/5
اكت ػػػاؼ المتػػػدربيف تػػػدريب معةػػػاء الهي ػػػة التدريبيػػػة وا  ػػػرافية عمػػػى كيفيػػػة  9/93/3

 .وتومية مواهبهـ والمبدعات المبدعيفوالمتمييات المتميييف  والمتدربات

 المتميػػػػػػييفوالمتػػػػػػدربات  لممتػػػػػػدربيف  وةػػػػػػش جػػػػػػا ية سػػػػػػووية ل بػػػػػػداع تمػػػػػػو   9/93/3
 .(والمتمييات

ت ػػػػػغيؿ موديػػػػػة تقويػػػػػة إبتكاريػػػػػة فػػػػػي المجػػػػػا ت المختمفػػػػػة لرعايػػػػػة المتػػػػػدربيف   9/93/3
فػي المجػا ت التقويػة  والمبػدعات عيفالمبدوالمتمييات المتميييف والمتدربات 

 . والمهوية المختمفة
البػػػػػػرامج الغيػػػػػػر صػػػػػػفية لممػػػػػػدربيف   9/91

 .والمتدربيف
وةػػػش اللػػػوافي ال يمػػػة لمكػػػوادر الم ػػػرفة عمػػػى توفيػػػ  بػػػرامج التػػػدرب الػػػ اتي    9/91/9

  .ااو طة الغير صفيةو 
او ػػػػطة الغيػػػػر وا تخصػػػػيص كػػػػوادر ل  ػػػػراؼ عمػػػػى توفيػػػػ  التػػػػدرب الػػػػ اتي  9/91/8

 .صفية
الصػػػػفية بمػػػػا يتواسػػػػب مػػػػش و ػػػػاط الم سسػػػػة  تلديػػػػد وتوويػػػػش ااو ػػػػطة غيػػػػر  9/91/6

.التدريبي
ر تخصػػيص ااوقػػات المواسػػبة فػػي الجػػدوؿ التػػدريبي لممارسػػة ااو ػػطة الغيػػ 9/91/0

 .( ساعات مسبوعياً 6صفية بمعدؿ  
 .صفيةو طة غير توفير ا مكاوات والتجهييات ال يمة لممارسة اا 9/91/5
 .بااو طة التي تواسب رغباتهـ والمتدربات إللاؽ المتدربيف 9/91/3
 .التقويـ السووي لألو طة غير الصفية وتطويرها 9/91/3

تبادؿ الخبػرات والتجػارب والتعػاوف   9/81
مػػػػش الجهػػػػات التعميميػػػػة والتدريبيػػػػة 
الوطويػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػويـ وتلػػػػػػػػػديث 
موهجيػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػدريب ومصػػػػػػػػػػادره 

 . طهووسا
 

ت ػػػػكيؿ لجػػػػاف عمػػػػؿ م ػػػػتركة لمراجعػػػػة وتطػػػػوير الوسػػػػا ط التدريبيػػػػة والمػػػػواد  9/81/9
   .المساودة مش الجهات التعميمية والتدريبية

 .إوتاج الوسا ط التدريبية لمستوى تدريبي والد سووياً  9/81/8
إ ػػراؾ المختصػػيف مػػف الجهػػات التعميميػػة والتدريبيػػة اللكوميػػة وااهميػػة فػػي  9/81/6

 .مجاف والمجالس المتخصصة في الم سسةال

       هػ( 9063 - 9069  ةمف متطمبات الخطة الوطوية الخمسية لمعمـو والتقوية. 
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 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 

 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

 تابش..
تبادؿ الخبرات والتجػارب والتعػاوف   9/81

يػػػػة مػػػػش الجهػػػػات التعميميػػػػة والتدريب
الوطويػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػويـ وتلػػػػػػػػػديث 
موهجيػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػدريب ومصػػػػػػػػػػادره 

 .ووسا طه
  

إقامة ودوتاف وع ر دورات تدريبية سوويًا متخصصة ودعوة الجهػات المعويػة  9/81/0
 -لمم اركة في مجا ت  

 .ات التعميـ والتدريبتقويـ وتلديث موهجي - 
 .إعداد الوسا ط التعميمية والتدريبية ومصادر التدرب - 
 .جا ية سووية ل بداعستلداث ا  9/81/5

 - في مجا تلمجا ية ( عمؿ إبداعي سوويًا 511  مراجعة وتقويـ  9/81/3
  .تقويـ وتلديث موهجيات التعميـ والتدريب - 
 .إعداد الوسا ط التعميمية والتدريبية ومصادر التعمـ - 

بوػػػػػػػػاء وتلػػػػػػػػديث معػػػػػػػػايير مهويػػػػػػػػة   9/89
 وطويػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدعـ التطػػػػػػػػور التقوػػػػػػػػػي

والصواعي

  ػ ت كيؿ لجاف متخصصة ل  9/89/9
 .م ه ت المهوية والتقوية الملددةوةش وتوظيـ معايير لم - 
.بواء وتوفي  الخطط وا لتياجات التدريبية - 

تطػػػػػوير بروػػػػػامج لمتػػػػػدريب المػػػػػ دي  9/88
ل وتػػاج التجػػاري كمقيػػاس لمجػػودة 

 .والكفاية

مار ا مكاوػػػػات الماديػػػػة والكػػػػػوادر إعػػػػداد واعتمػػػػاد توظيمػػػػات ولػػػػوا   اسػػػػت   9/88/9
 .الب رية في التدريب الم دي إلى ا وتاج التجاري

إلػػػػػػػداث ولػػػػػػػدة تجاريػػػػػػػة لخدمػػػػػػػة المجتمػػػػػػػش  تابعػػػػػػػة لصػػػػػػػودوؽ المتػػػػػػػدربيف   9/88/8
 .والمتدربات لتسويؽ ا وتاج التجاري لمولدات التدريبية

خػؿ خدمػة المجتمػش صودوؽ المتػدربيف والمتػدربات مػف د إيرادتلقيؽ ييادة   9/88/6
 .%( سووياً 5 بمعدؿ ومووتيجة اعماؿ الولدة التجارية 

توفي  بروامج لييادة ا وتاج التجػاري لموسػا ؿ التدريبيػة لخدمػة المجتمػش مػف   9/88/0
 .%( سووياً 8 ومومعماؿ الولدات التدريبية بمعدؿ 

التوسػػش فػػي بػػرامج خدمػػة المجتمػػش  9/86
 .والتدريب المستمر

لتقوػػػػي ةػػػػش سياسػػػػة عمميػػػػة لتمبيػػػػة التياجػػػػات المجتمػػػػش وييػػػػادة الػػػػوعي او   9/86/9
 .والمهوي لدى مفراد المجتمش

 .لصر التياجات المجتمش التعميمية والتدريبية  9/86/8
 .و ر فرص التدريب المتالة  9/86/6
توظػيـ وتوفيػػ  الػػدورات التدريبيػػة التقويػة والمهويػػة وفػػؽ ا لتياجػػات التدريبيػػة  9/86/0

 .%(5لألفراد والم سسات العامة والخاصة بمعدؿ ومو سووي  
       هػ( 9063 - 9069  ةمف متطمبات الخطة الوطوية الخمسية لمعمـو والتقوية. 
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 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 
 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

 تابش
التوسػػش فػػي بػػرامج خدمػػة المجتمػػش  9/86

 .والتدريب المستمر

(  91ت  برامج تدريب تطويرية لمهارات ملددة لممجتمػش إةػافية بمعػدؿ  ف  9/86/5
 برامج سووياً 

توفيػػ  الػػدورات والبػػرامج التدريبيػػة لصػػال  الم ػػاريش التدريبيػػة الوطويػػة وفػػؽ   9/86/3
مػػ كرات تفػػاهـ مػػش تمػػؾ الم ػػاريش لتلقيػػؽ تػػوطيف الوظػػا ؼ فػػي المجػػا ت 

 التقوية والمهوية.
( ور ة عمؿ سوويًا لترسي  مفهـو المو أة دا مػة التػدرب وتوجيػه 96عقد    9/86/3

 الدعوة للةور مو آت القطاع الخاص 
توفيػػػػػػػػ  ا ست ػػػػػػػػارات التقويػػػػػػػػة والمهويػػػػػػػػة لألجهػػػػػػػػية اللكوميػػػػػػػػة وال ػػػػػػػػركات   9/86/3

%(5والم سسات الخاصة بمعدؿ ومو سووي  
        هػ( 9063 - 9069  ـ والتقويةةمف متطمبات الخطة الوطوية الخمسية لمعمو. 
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المشروعات  –البرامج 

 ةألىداؼ المحػػددا األولى ذوات األولوية

 : المشترؾالتدريب :  الثانيالبرنامج 
إجمػػػػػػػػالي المتػػػػػػػػدربيف  8/9

والمتػػػػػػػػػػػػػدربات فػػػػػػػػػػػػػي 
بػػػػػػػػػػػػػػرامج التػػػػػػػػػػػػػػدريب 

اللكوميػػػػة  الم ػػػػتركة
وااهميػػػػػػػػػػػػة وخدمػػػػػػػػػػػػة 

 .المجتمش

دربات فػػػي بػػػرامج التػػػػدريب الم ػػػتركة اللكوميػػػة وااهميػػػة وخدمػػػػة تقػػػديرات إجمػػػالي المتػػػػدربيف والمتػػػييػػػادة 
 المجتمش كما هو موة  في الجدوؿ التالي 

 العاـ المالي
 التدريب
 الم ترؾ

 خدمة
 المجتمش

 التدريب
 همياا

 المجموع
 الفرعي

التدريب 
 العسكري

 مهويال

 المجموع
 السووي

  900619006111  91111  960611960611  1301113011  8181181811  33113311 هػ9068/ 9069

  956311956311  91111  906311906311  916911916911  6961169611  16111611 هػ9066/ 9068

  936111936111  91111  956111956111  991011991011  6651166511  9111191111 هػ9060/ 9066
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ذوات المشروعات  –البرامج 
 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى األولوية

ا سػػػػػت مار اام ػػػػػؿ لممػػػػػوارد   8/6
الب ػػػػػػػػػػػػرية والماديػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي 

.التدريب الم ترؾ

كبػرامج تدريبيػة قصػيرة وفقػًا  لتيػاج  البػرامج التدريبيػة %( مف51 إعداد   8/6/9
.سوؽ العمؿ

 .البرامج التدريبية كبرامج تدريبية قصيرة لسوؽ العمؿمف  (%51تقديـ    8/6/8
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مار ا مكاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات   8/0

التدريبيػػػػػػػػػػػة المتالػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي 
الجهػػػػػػات ااهميػػػػػػة بأسػػػػػػموب 

 .ال راكة

تصػػػػميـ مقتػػػػرح لجهتػػػػيف مو قطػػػػاعيف سػػػػوويا لمعمػػػػؿ عمػػػػى ا سػػػػتفادة مػػػػف   8/0/9
 .المتالة لديها ا مكاوات

 .وت غيؿ بروامج سووي مف البرامج الم تركةتوفي    8/0/8

دعػػػػػػػـ التوسػػػػػػػػش فػػػػػػػػي بػػػػػػػػرامج   8/5
التػػػػػػػػدريب ااهمػػػػػػػػي التقويػػػػػػػػة 

 .والمهوية

بواء قاعدة بياوات لقطاع التدريب ااهمي تةـ بياوات   المراكي والمعاهد   8/5/9
ااهمية /المتدربيف والمتػدربات الممتلقػيف ببػرامج التػدريب ااهمػي /البػرامج 

 .في قطاع التدريب ااهمي (التدريبية 
تدريبيػػة جديػػدة وفػػؽ التيػػاج سػػوؽ العمػػؿ فػػي قطػػاع التػػدريب بػػرامج توفيػػ    8/5/8

 .( برامج سووياً 5 بمعدؿ ااهمي 
تيويػػد قطػػاع  التػػدريب ااهمػػي بػػالخطط واللقا ػػب التدريبيػػة المبويػػة عمػػى   8/5/6

 .المعايير المهوية الوطوية
ات جديدة بالتوسيؽ مش جهات الدعـ اللكومية لتقديـ توظيـ و لياستصدار   8/5/0

المػػادي لممراكػػي والمعاهػػد ااهميػػة التػػي تقػػدـ بػػرامج تػػدريب موجهػػة  الػػدعـ 
 .مو  ات تكاليؼ تأسيسية عالية 

إعػػادة هودسػػػة إجػػػراءات التػػػدريب ااهمػػي لتػػػوفير بي ػػػة إجرا يػػػة واسػػػت مارية   8/5/5
  .جا بة ل ست مار في ه ا المجاؿ

%( 5وسػػػبة ب تلقيػػػؽ ومػػػو إجمػػػالي الممتلقػػػيف فػػػي بػػػرامج التػػػدريب ااهمػػػي  8/5/3
   .اً سووي

التػػػػػػػػػػدرب ا لكترووػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي    8/3
البػػػػػػػػػػػرامج الم ػػػػػػػػػػػتركة مػػػػػػػػػػػش 

.القطاع الخاص

اسػػػتلداث بػػػرامج لمتػػػدرب ا لكترووػػػي فػػػي البػػػرامج ا سػػػتراتيجية الم ػػػتركة   8/3/9
.%( سووياً 91بمعدؿ  

%( 91كترووػي فػي  مو ػآت التػدريب ااهميػة  لي ػمؿ  تفعيػؿ التػدرب ا ل  8/3/8
  .مف إجمالي المتدربيف سووياً 

ااهميػة  تهي ة بػرامج التػدريب  8/3
لملصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى اعتػػػػػػػراؼ 

.هي ات دولية ووطوية

لث وت جيش معاهد التدريب ااهمية لملصوؿ عمى اعتراؼ مػف جهػات   8/3/9
  .خارجية معتمدة

بمعػػدؿ  ب ااهميػػة مػػف الجهػػات الخارجيػػة المعتمػػدةاعتمػػاد بػػرامج التػػدري  8/3/8
  .مف البرامج%( سوويًا 5 
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التوسػػػػػػػػػػػػػيؽ مػػػػػػػػػػػػػش الجهػػػػػػػػػػػػػات   8/3
التمويميػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػدعـ بػػػػػػػػػػػرامج 

التدريب ااهمي

لتأسيس المراكػي  التوسيؽ مش جهات الدعـ  ستمرار تقديـ الدعـ المادي  8/3/9
والمعاهد ااهمية الجديدة

إ ػػػػراؾ القطػػػػاع الخػػػػاص فػػػػي  8/1
وةػػػػػػػػش لػػػػػػػػوا   وتوظيمػػػػػػػػات 

 .التدريب ااهمي

لػػػػوا   التػػػػدريب ااهمػػػػي لمواكبػػػػة التطػػػػوير ال ػػػػامؿ فػػػػي تطػػػػوير موظمػػػػة و   8/1/9
  .الم سسة بم اركة مم ميف مف القطاع الخاص

ااهمػػي وو ػػرها عمػػى ا وتروػػت عػػرض القواعػػد التوفي يػػة ل  لػػة التػػدريب  8/1/8
في مواقش التدريب ااهمي بالم سسة وعرةها ب كؿ سووي عمى المراكي 

  .والمعاهد ااهمية واستط ع مر يات المهتميف  ب أوها
توسػػػػػػػػػػيؽ وتطػػػػػػػػػػوير  ليػػػػػػػػػػات  8/91

ةػػػماف الموافسػػػة ا يجابيػػػػة 
 .في قطاع التدريب ااهمي

همػي بالم سسػة لرفػش مسػتوى وجػودة تطوير الوظاـ ا  ػرافي بالتػدريب اا  8/91/9
 .التدريب في المراكي والمعاهد ااهمية

تطػػوير وظػػاـ لتصػػويؼ المراكػػي والمعاهػػد ااهميػػة و و ػػر قػػوا ـ التصػػويؼ    8/91/8
 .رتباط برامجها بالتياج سوؽ العمؿبواًء عمى جودة مدا ها وا

ر التصػػػاري  لمختصػػػة  قتصػػػار إصػػػداالتوسػػػيؽ مػػػش الجهػػػات اللكوميػػػة ا   8/91/6
اعتمػػاد المراكػػي والمعاهػػد ااهميػػة و ػػهاداتها عمػػى الم سسػػة فيمػػا تقدمػػه و 

وت ػرؼ عميػه الم سسػػة مػف بػػرامج تدريبيػة، بمػػا فػي  لػػؾ مراكػي التػػدريب 
بػػرامج خدمػػة عية ومراكػػي التوميػػة ا جتماعيػػة و بػالغرؼ التجاريػػة و الصػػوا

.المجتمش بالجامعات والولدات التدريبية اللكومية
تقديـ برامج تدريبيػة م ػتركة  8/99

 .مش القطاع الخاص
 .ـ البرامج التدريبية الغير ربليةاستلداث وت غيؿ ولدة إدارية لدع   8/99/9
تقديـ الدعـ الفوي والمواهج وا لتياجات التدريبيػة لمبػرامج الم ػتركة مػش    8/99/8

 .القطاع الخاص
 امج الم ػتركة مػش القطػاع الخػاص توفي  دراسات الجدوى ا قتصػادية لمبػر   8/99/6

 .راستيف سووياً دبمعدؿ 
التوسػػيؽ مػػش الجهػػات اللكوميػػة المختصػػة   ػػراؾ الم سسػػة فػػي متابعػػة   8/99/0

 .التياـ  ركات وم سسات القطاع الخاص  بتومية الموارد الب رية
مساهمة الم سسة في وةػش  ليػة تلفيػي الجهػات الم ػاركة لتقػديـ بػرامج   8/99/5

 .ركةم ت
العمػػػؿ مػػػش الجهػػػات اللكوميػػػة ااخػػػرى عمػػػى تسػػػهيؿ إجػػػراءات تػػػرخيص   8/99/3

 .ودعـ توفي  البرامج الم تركة
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التوسػػػش فػػػي بػػػرامج التػػػدريب  8/98
 .الم ترؾ

ة لمتػػدريب الم ػػترؾ بالتوسػػيؽ ا دارة العامػػبػػرامج إعػػادة هودسػػة إجػػراءات   8/98/9
 .مش ا دارات العامة ااخرى

تركيػػي جهػػود التػػدريب الم ػػترؾ عمػػى الػػدور ااساسػػي كجػػيء مػػف التوظػػيـ   8/98/8
 .الوطوي لمتدريب الم ترؾ

الم ػػاركة فػػي إعػػادة هودسػػة إجػػراءات التوظػػيـ الػػوطوي لمتػػدريب الم ػػترؾ   8/98/6
 .يساسدوره االةمف مداء كؿ طرؼ فيه بما ي

 .تركيي جهود ا دارة العامة لمتدريب الم ترؾ عمى مهامها ااساسية  8/98/0
 .استكماؿ تغطية مواطؽ المممكة مف خدمات البروامج  8/98/5
 ػػػة تطػػػوير إجػػػراءات التػػػدريب الم ػػػترؾ وتوفيػػػ ها إلكتروويػػػًا لتػػػى تكػػػوف بي  8/98/3

 .المتدربيفسهمة وج ابة اصلاب ااعماؿ و 
إو ػػػػاء ولػػػػدة إداريػػػػة مسػػػػتقمة لخػػػػدمات التػػػػدريب الم ػػػػترؾ لسػػػػوؽ العمػػػػؿ  8/98/3

 %( مف إجمالي المتدربات91الوسا ي وتفعيمها بمعدؿ ومو سووي  
تك يػػؼ قوػػوات ا تصػػاؿ مػػش  8/96

ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػركات والمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوش 
الخاصػػػػػػػػة لممسػػػػػػػػاعدة فػػػػػػػػي 
تومية مجهية التدريب ال اتية 

 .لديها

ت والم سسػػػات عػػػف طريػػػؽ الغػػػرؼ تو يػػػؽ قوػػػوات ا تصػػػاؿ مػػػش ال ػػػركا  8/96/9
 التجارية الصواعية لبلث إمكاوية تطوير وتومية مجهية التدريب ال اتية. 

ت ػػػجيش ال ػػػركات والم سسػػػات الكبػػػرى فػػػي القطػػػاع ااهمػػػي عمػػػى إقامػػػة   8/96/8
مراكػػي تػػدريب تتػػولى مسػػ ولية التػػدريب عمػػى رمس العمػػؿ لموسػػوبي هػػ ه 

 .ةال ركات والم سسات تلت إ راؼ الم سس
تقػػػديـ الم ػػػورة الفويػػػة لممو ػػػآت الصػػػواعية فػػػي بػػػرامج رفػػػش كفػػػاءة ااداء   8/96/6

 عمى رمس العمؿ. 
تيويػػػػػد الم سسػػػػػات وال ػػػػػركات بالموػػػػػاهج والمعػػػػػايير المهويػػػػػة والوسػػػػػا ؿ   8/96/0

  .( مو أة سووياً 81التدريبية المساودة اجهية التدريب لديها بمعدؿ  
 يبالتوسػػػش فػػػي بػػػرامج التػػػدر  8/90

 .عمى رمس العمؿ
إعػػػادة هيكمػػػة و تفعيػػػؿ الولػػػدة ا داريػػػة المختصػػػة بالتػػػدريب عمػػػى رمس   8/90/9

 .العمؿ
 تفعيؿ الولدة ا دارية المختصة بالتدريب عمى رمس العمؿ. 8/90/8
إو ػػػاء ولػػػدة إداريػػػة مسػػػتقمة لخػػػدمات التػػػدريب عمػػػى رمس العمػػػؿ لسػػػوؽ   8/90/6

 .مي الوسا ي بالم سسةالعمؿ الوسا ي في الهيكؿ التوظي
 .إعداد  لية لتقييـ واعتماد برامج التدريب عمى رمس العمؿ  8/90/0
 .اعتماد  لية تقييـ واعتماد برامج التدريب عمى رمس العمؿ 8/90/5
 .تطبيؽ  لية تقييـ واعتماد برامج التدريب عمى رمس العمؿ 8/90/3
%( مػػف 91بمعػػدؿ ومػػو سػػووي  توفيػػ  بػػرامج التػػدريب عمػػى رمس العمػػؿ  8/90/3

 .والمتدربات إجمالي المتدربيف
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المو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآت الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيرة  8/95
والمتوسػػػػػػػػػطة واللاةػػػػػػػػػوات 

 .المهوية

إعداد واعتماد مقرر إدارة المو آت الصغيرة واللرؼ التقميدية فػي بػرامج   8/95/9
 .ب التقوي والمهويالتدري

دارة المو ػػػػػػآت الصػػػػػػغيرةو تطػػػػػػوير   8/95/8 دراج مهػػػػػػارة إو ػػػػػػاء وا  الموػػػػػػاهج فػػػػػػي  ا 
 .البرامج %( سوويًا مف91 التدريبية  بمعدؿ 

 (91 بمعػػػدؿ  إعػػػداد  معػػػايير لمهػػػارات تقيػػػيـ ااداء لممو ػػػآت الصػػػغيرة  8/95/6
 .معايير سووياً 

 .ت الصغيرة في مختمؼ التخصصاتإيجاد  لية لت جيش إقامة المو آ  8/95/0
 .استلداث توظيمات ولوا   لتومية الم روعات الصغيرة والمتوسطة  8/95/5
 .تصميـ برامج توعوية لو ر  قافة العمؿ اللر  8/95/3
 .توفي  برامج توعوية لو ر  قافة العمؿ اللر  8/95/3
صػػػػغيرة والمتوسػػػػطة تبوػػػػي جػػػػا ية سػػػػووية لػػػػرواد ااعمػػػػاؿ والم ػػػػروعات ال  8/95/3

 .المتميية

 .( لاةوات مهوية جديدة سوويا6توفي  بروامج  و اء    8/95/1
  .( مو أة صغيرة سوويا9111توفي  بروامج  و اء    8/95/91
( مركيًا لتومية المو آت الصغيرة والمتوسطة 85إو اء وتجهيي وت غيؿ    8/95/99

 .في مدف وملافظات المممكة
تأهيؿ وتطوير الموارد الب رية المتخصصة في توميػة المو ػآت الصػغيرة   8/95/98

ومختصػػػػة ( مخػػػػتص 911والمتوسػػػػطة وفقػػػػًا لممعػػػػايير الدوليػػػػة بمعػػػػدؿ  
 .سووياً 

تقديـ التوجيه المهوي لمػراغبيف فػي العمػؿ اللػر فػي المجػا ت التقويػة مو   8/95/96
دارة المو ػػآت الصػػغيرة المهويػػة بتقػػديـ بػػرامج تدريبيػػة عػػف كيفيػػة إقامػػة وا  

.بالتعاوف مش مركي خدمة المجتمش وولدات الم سسة
تقػػػػػػديـ ا ست ػػػػػػارات الفويػػػػػػة وا قتصػػػػػػادية لممو ػػػػػػآت القا مػػػػػػة والمتع ػػػػػػرة   8/95/90

 .والمو آت الجديدة
العمؿ مش الجهات الداعمة لتسهيؿ إجراءات لصػوؿ المو ػآت الصػغيرة   8/95/95

 .والمتوسطة عمى الدعـ
العمػػؿ مػػش الجهػػات  ات الع قػػة لبوػػاء قوػػوات لتلقيػػؽ مبػػدم ال ػػراكة بػػيف   8/95/93

الم سسػػات الكبيػػرة والم سسػػات الصػػغيرة لتلقيػػؽ ا يجابيػػة فػػي اسػػتمرار 
 .ت غيؿ ه ه الم سسات والم روعات الصغيرة
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وجيػػػػػػػه الجهػػػػػػػات ت ػػػػػػػجيش وت  8/93
الخيريػػػػػة الراغبػػػػػة فػػػػػي دعػػػػػػـ 

 .التدريب التقوي والمهوي

 .وةش الموا   الخاصة بقبوؿ الهبات وا ستفادة موها 8/93/9
العمػػػؿ بالتعػػػاوف مػػػش الجهػػػات المختصػػػة لتفعيػػػؿ بروػػػامج تػػػدريب ااسػػػر  8/93/8

 .%( مف الجمعيات الخيرية سوويًا 91  م اركةوتلقيؽ الموتجة 
اء دوري سػػػػػووي مػػػػػش داعمػػػػي اللممػػػػػة الكبػػػػػار وتعػػػػػريفهـ بلجػػػػػـ عقػػػػد لقػػػػػ  8/93/6

 .ا وجايات المتلققة مف تبرعاتهـ
 :اإلدارة والتشغيؿ: البرنامج الثالث

تصػػػػػػػػػميـ وتطبيػػػػػػػػػؽ بروػػػػػػػػػامج   6/9
 . دارة ااداء في الم سسة

 
 .تلويؿ الخطة العامة إلى خطط عمؿ توفي ية بم  رات مداء ملددة  6/9/9
 .ااداء لجميش الولدات ا دارية والتدريبية خ ؿ الخطة بواء م  رات  6/9/8
 .تطبيؽ إدارة ااداء باستخداـ بطاقات ااداء المتوايف خ ؿ الخطة  6/9/6
إعػػػػداد تقريػػػػػر سػػػػووي عػػػػػف  تطبيػػػػؽ ومراجعػػػػػة الخطػػػػة العامػػػػػة لمتػػػػػدريب   6/9/0

 .بالم سسة
 .إلكترووياً  إعداد تقرير سووي عف  تطبيؽ وتلديث إدارة ااداء  6/9/5

توفيػػ  و تقػػويـ الخطػػة العامػػة    6/8
 .لمتدريب التقوي والمهوي

إعػػػػداد وتوفيػػػػ  بػػػػرامج تدريبيػػػػة وورش عمػػػػؿ  ػػػػاممة عػػػػف الخطػػػػة العامػػػػة   6/8/9
لمتػػػػدريب بالم سسػػػػة  ومهػػػػدافها وطػػػػرؽ توفيػػػػ ها فػػػػي الولػػػػدات التدريبيػػػػة 

 .وا  رافية التابعة لمم سسة
مطويػػػػات إع ميػػػػة وهػػػػدايا مبتكػػػػرة توةػػػػ  تصػػػػميـ وتوييػػػػش مو ػػػػورات و   6/8/8

 .مهداؼ الخطة العامة لمتدريب التقوي والمهوي وطرؽ توفي ها
 .التقوي والمهوي دوريًا وتقويمها مراجعة الخطة العامة لمتدريب  6/8/6

اعتماد مبدم الجودة ال ػاممة   6/6
 .في تقديـ التدريب

داء فػػػي كػػػؿ بروػػػامج قيػػػاس ااتصػػػميـ معػػػايير لةػػػبط جػػػودة التػػػدريب و   6/6/9
 .تدريبي

تطػػػػوير معػػػػايير ةػػػػبط جػػػػودة التػػػػدريب وقيػػػػاس ااداء فػػػػي كػػػػؿ بروػػػػامج   6/6/8
 .تدريبي

تطبيػػػػؽ معػػػػايير ةػػػػبط جػػػػودة التػػػػدريب وقيػػػػاس ااداء فػػػػي كػػػػؿ بروػػػػامج   6/6/6
 .تدريبي

مراجعػػػة معػػػايير ةػػػػبط جػػػودة التػػػػدريب وقيػػػاس ااداء فػػػػي كػػػؿ بروػػػػامج   6/6/0
 .تدريبي

أهيػػؿ الكػػوادر الب ػػرية  دارة وتفعيػػؿ موظمػػة جػػودة التػػدريب فػػي البػػرامج ت  6/6/5
 ة.التدريبي
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اعتمػػػاد مبػػػدم الجػػػودة ال ػػػاممة    6/0
 .في تقديـ العمؿ ا داري

  .ماؿ ا داريةتصميـ معايير لةبط الجودة وقياس ااداء في ااع  6/0/9
 .تطوير معايير ةبط الجودة وقياس ااداء في ااعماؿ ا دارية  6/0/8
 .مراجعة معايير ةبط الجودة وقياس ااداء في ااعماؿ ا دارية  6/0/6
 .تطبيؽ معايير ةبط الجودة وقياس ااداء في ااعماؿ ا دارية  6/0/0

 .تفعيؿ موظمة جودة ااعماؿ ا داريةتأهيؿ الكوادر الب رية  دارة و   6/0/5

تطػػػػوير ااوظمػػػػة التػػػػي تكفػػػػؿ    6/5
مرووػػة التعامػػؿ مػػش التغيػػرات 

 .والتلديات

دراسػػة إمكاويػػة تطبيػػؽ الخطػػة العامػػة لمتػػدريب ةػػمف الهيكػػؿ التوظيمػػي   6/5/9
 .اللالي لمم سسة واستلداث التغييرات الهيكمية ال يمة

يؿ ااوظمػػػػة لتػػػػى تلقػػػػؽ المرووػػػػة فػػػػي مراجعػػػػة وتعػػػػديؿ مو طمػػػػب تعػػػػد  6/5/8
 .التعامؿ مش المتغيرات

تطبيػػػػػػؽ ملػػػػػػدث وظػػػػػػـ تقويػػػػػػة    6/3
 .المعمومات وا تصا ت

وةػػش إسػػتراتيجية لتصػػميـ وتطػػوير تقويػػة وظػػـ المعمومػػات وا تصػػا ت   6/3/9
 .بالم سسة

 .تطبيؽ إستراتيجية تقوية وظـ المعمومات وا تصا ت بالم سسة  6/3/8
الم اركة في برامج وقؿ التقوية التي تتبواهػا الجهػات اللكوميػة وااهميػة   6/3/9  .وقؿ وتوطيف التقوية  6/3

.لممساهمة في توطيوها
مكاوياتهػػػػػا عمػػػػػى الجهػػػػػات المهتمػػػػػة بوقػػػػػؿ   6/3/8 عػػػػػرض خػػػػػدمات الم سسػػػػػة وا 

.التقوية
وةػػػػػػػػش وتطبيػػػػػػػػؽ توظيمػػػػػػػػات    6/3

اامػػػػػػػػػف والسػػػػػػػػػ مة المهويػػػػػػػػػة 
بػػػػػػػػاوي لمايػػػػػػػػة المصػػػػػػػػياوة و و 

والممتمكػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػي مواقػػػػػػػػػػػػش 
 .التدريب

إعػػػداد دليػػػؿ   ػػػتراطات ومعػػػايير إجػػػراءات اامػػػف والسػػػ مة فػػػي معامػػػؿ  6/3/9
 .في ولدات الم سسة ومختبرات التدريب

و ػػر ال قافػػة والػػوعي  فػػي مجػػا ت اامػػف والسػػ مة المهويػػة والملافظػػة    6/3/8
 -عمى الممتمكات العامة مف خ ؿ 

 في دورات اامف والس مة المهوية  هي ة التدريب معةاء  إللاؽ  - 
تػػػوفير المولػػػات ا ر ػػػادية والتل يريػػػة فػػػي مجػػػا ت السػػػ مة العامػػػة  - 

 والمهوية.
إعػػداد معػػايير اامػػف والسػػ مة المهويػػة ولمايػػة المبػػاوي والممتمكػػات فػػي   6/3/6

 .وولدات التدريبالم سسة إدارات 
اعتمػػاد معػػايير اامػػف والسػػ مة المهويػػة ولمايػػة المبػػاوي والممتمكػػات فػػي   6/3/0

 .وولدات التدريبالم سسة إدارات 
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تطبيػػػؽ وتطػػػوير وظػػػاـ  ػػػامؿ لألمػػػف والسػػػ مة المهويػػػة ولمايػػػة المبػػػاوي    6/3/5    6/3(  تابش 
الم سسػػة ومواقػػش إدارات متمكػػات عمػػى مسػػس موهجيػػة ومسػػتمرة فػػي والم

 .%( سووياً 81التدريب بمعدؿ  
إجػػػراء  جػػػػو ت تفتي ػػػية مفاجػػػػأة لػػػوؿ تطبيػػػػؽ معػػػايير اامػػػػف والسػػػػ مة    6/3/3

 (91 بمعػػدؿ  المهويػػة ولمايػػة المبػػاوي والممتمكػػات فػػي مواقػػش التػػدريب
 .جو ت سووياً 

تربيػػػػػػػػة التعػػػػػػػػاوف مػػػػػػػػش ويارة ال   6/1 
والتعمػػػػػػيـ  سػػػػػػتلداث وتوفيػػػػػػ  
بػػػرامج تقويػػػة ومهويػػػة لػػػدمجها 

 .في التعميـ العاـ

وطػػػػ ب ل مػػػػث طػػػػ ب المرلمػػػػة المتوسػػػػطة  ةإعػػػػداد وتقػػػػديـ بػػػػرامج مهويػػػػ  9/ 6/1
ال اوويػػػػة بوػػػػاء عمػػػػى دراسػػػػات إمكاويػػػػة التوفيػػػػ  وتتواسػػػػب مػػػػش  وطالبػػػػات

( 3 معدؿ ب ا لتياج ا قتصادي وا جتماعي لمبي ة المليطة بالمدرسة
 .برامج سووياً 

فػػي كػػؿ مدرسػػة متوسػػطة  / معممػػة(معمػػـ وةػػش لػػوافي ومعػػايير تأهيػػؿ   8/ 6/1
صدار التراخيص لهـ لتقديـ المواد التقوية   .والمهويةو اووية وا 

وموسػػػػوبات إصػػػدار التوظيمػػػات والمػػػوا   ال يمػػػة لفػػػت  المجػػػاؿ لموسػػػوبي   6/1/6
 .المختمفةالويارة ل ستفادة مف مرافؽ الم سسة 

ل اوويػة وطػ ب وطالبػات اتلقيؽ استفادة  مث ط ب المرلمػة المتوسػطة   0/ 6/1
 .مف مرافؽ الم سسة 

إيجػػػػػاد بروػػػػػامج لمتػػػػػدرب عػػػػػف بعػػػػػد والتػػػػػدرب ا لكترووػػػػػي موجػػػػػه لطػػػػػ ب   5/ 6/1
  .والمعممات التعميـ العاـ والمعمميفوطالبات 

ال اوويػػػة مػػػف  وطػػػ ب وطالبػػاتة اسػػتفادة  مػػػث طػػػ ب المرلمػػة المتوسػػػط  3/ 6/1
 .البروامج

تعييػػػػػػي الصػػػػػػورة ا يجابيػػػػػػة    6/91
لػػػػػػػدى مفػػػػػػػراد المجتمػػػػػػػش عػػػػػػػف 

 .ااعماؿ التقوية والمهوية
  

إعػػداد وسػػا ؿ ومػػواد ووسػػا ط التوعيػػة لمرفػػش مػػف  ػػأف المهوػػة والمهويػػيف   6/91/9
يصالها لممستفيديف  .والمستفيدات وا 

عمػػى إدارات المػػوارد الب ػػرية فػػي والقا مػات ف لمقػػا مي ةسػػووي اتعقػد لقػػاء  6/91/8
عػداد  في مواطؽ المممكة القطاعات المختمفة لمتعريؼ بمستوى تأهيػؿ وا 

 .لقاء سووي (96 بمعدؿ  داخؿ الم سسة والمتدربات المتدربيف 
ت ػػػػػػػجيش القطػػػػػػػاع الخػػػػػػػاص    6/99

لمم ػػػػػاركة فػػػػػي توفيػػػػػ  وتمويػػػػػؿ 
ا و ػػػػاءات والمرافػػػػؽ الخاصػػػػة 

 .بالم سسة

ت جيش القطاع الخػاص لممسػاهمة فػي تػوفير وصػياوة التجهيػيات بمعػدؿ   6/99/9
 .%( 91سووي  

 ها القطػػػاع الخػػػاص فػػػالتػػػي يوالم ػػػاركة فػػػي ا جتماعػػػات وورش العمػػػؿ   6/99/8
الم ػػاريش وا سػػتفادة  ت ػػغيؿالخاصػػة بتطػػوير قواعػػد ومسػػاليب واافػػراد و 
 م اريش الم سسة . ت غيؿموها في 
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التوسػػػػػػػػػػيؽ مػػػػػػػػػػش ويارة ال ػػػػػػػػػػػ وف   6/98
البمديػػػػة والقرويػػػػػة  عتمػػػػاد مواقػػػػػش 
خاصة لمرافػؽ الم سسػة التدريبيػة 
والمسػػػػػػػػػػػػاودة فػػػػػػػػػػػػي المخططػػػػػػػػػػػػات 

 المعتمدة في مواطؽ المممكة.

رافػػؽ اعتمػػاد مواقػػش خاصػػة لمو تػػوفير ااراةػػي المواسػػبة العمػؿ عمػػى   6/98/9
عتمػػػػػػدها الػػػػػػويارة فػػػػػػي مختمػػػػػػؼ الم سسػػػػػػة فػػػػػػي المخططػػػػػػات التػػػػػػي ت

  .المواطؽ
تخصػػػػػػػػيص مراضو لبوػػػػػػػػاء ولػػػػػػػػدات سػػػػػػػػكوية خاصػػػػػػػػة بالمعسػػػػػػػػكرات   6/98/8

والو ػػػاطات المركييػػػة فػػػي الم سسػػػة فػػػي كػػػؿ موطقػػػة لتسػػػهيؿ توفيػػػ  
             البرامج غير الصفية المركيية. 

الولػػػػػػػػػػدات التدريبيػػػػػػػػػػة  ت ػػػػػػػػػػغيؿ  6/96
.ؽ القا مةوالمراف

توفير متطمبػات ت ػغيؿ الولػدات التدريبيػة العمؿ عمى  ستمرار في ا  6/96/9
 .والمرافؽ القا مة

الولػػػػػػػػػػدات التدريبيػػػػػػػػػػة  ت ػػػػػػػػػػغيؿ  6/90
.والمرافؽ التي تلت التوفي 

توفير متطمبات ت ػغيؿ الولػدات التدريبيػة والمرافػؽ التػي العمؿ عمى   6/90/9
 .تلت التوفي 

 ت إعػػػػػداد مػػػػػدربيفكميػػػػػا ت ػػػػػغيؿ  6/95
.الجديدةمدربيف إعداد الكميات  توفير متطمبات ت غيؿالعمؿ عمى   6/95/9.الجديدة

 الجديػػػدةالكميػػات التقويػػة  ت ػػغيؿ  6/93
 .لمبويف

ومتطمبػات تقويػة لمبوػيف الكميػات ال توفير متطمبات ت ػغيؿالعمؿ عمى   6/93/9
  مة.التطور والتوسش في الطاقة ا ستيعابية لمكميات القا

المعاهػػػػػد التقويػػػػػة العميػػػػػا  ت ػػػػػغيؿ  6/93
 .لمبواتالجديدة 

عميػػػا لمبوػػػات ت ػػػغيؿ المعاهػػػد التقويػػػة التػػػوفير متطمبػػػات العمػػػؿ عمػػػى   6/93/9
التطػػور والتوسػػش فػػي الطاقػػة ا سػػتيعابية لممعاهػػد التقويػػة ومتطمبػػات 

 العميا القا مة.
المعاهػػػػػػػػػػػػد المهويػػػػػػػػػػػػة  ت ػػػػػػػػػػػػغيؿ   6/93

.لمبويف الجديدة الصواعية
م ػػػػػػاريش المعاهػػػػػػد المهويػػػػػػة  تػػػػػػوفير متطمبػػػػػػات ت ػػػػػػغيؿالعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى   6/93/9

ومتطمبات التطور والتوسػش فػي الطاقػة ا سػتيعابية لمبويف الصواعية 
  لممعاهد القا مة.

التػػػػػػػػػػػػػػػدرب  مركػػػػػػػػػػػػػػػي ت ػػػػػػػػػػػػػػػغيؿ   6/91
 .ا لكترووي ومصادر التدريب

 التػػػػػدرب ا لكترووػػػػػيمركػػػػػي  تػػػػػوفير متطمبػػػػػات ت ػػػػػغيؿالعمػػػػػؿ عمػػػػػى   6/91/9
 ومصادر التدريب.
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التطػػور و وقػػؿ التقويػػة مركػػي  ت ػػغيؿ 6/81
.التقوي والصواعي

مركػػػي مخػػػتص بوقػػػؿ التقويػػػة  العمػػػؿ عمػػػى تػػػوفير متطمبػػػات ت ػػػغيؿ  6/81/9
  .اعداد وتوفي  البروامج الداخمي في الم سسة

( مراكي متخصصة لتطبيؽ 5  توفير متطمبات ت غيؿالعمؿ عمى   6/89/9.مراكي الفلص المهوي  غيؿت  6/89
.م اركة القطاع الخاصبإجراءات الفلص المهوي 

 .مركي لمتوجيه المهوي توفير متطمبات ت غيؿالعمؿ عمى   6/88/9 .مركي التوجيه المهوي ت غيؿ  6/88
ت ػػػػغيؿ مركػػػػي إع مػػػػي لمتوعيػػػػة   6/86

 .المهوية
مركي إع مػي لمتوعيػة المهويػة  توفير متطمبات ت غيؿالعمؿ عمى   6/86/9

عييي الصورة ا يجابية لدى مفراد المجتمش عف ااعمػاؿ التقويػة وت
 .والمهوية

المرافػػػػػػػػػػػػػؽ الترويليػػػػػػػػػػػػػة  ت ػػػػػػػػػػػػػغيؿ  6/80
 .والرياةية

المرافػػؽ الترويليػػة والرياةػػية  تػػوفير متطمبػػات ت ػػغيؿالعمػػؿ عمػػى   6/80/9
 مرافؽ الم سسة. في

المعػػػػػػػػػػػػػػارض التقويػػػػػػػػػػػػػػة  ت ػػػػػػػػػػػػػػغيؿ  6/85
.والمهوية

معػرض تقوػي و مهوػي ت قيفػي  تػوفير متطمبػات ت ػغيؿالعمؿ عمػى   6/85/9
وترفيهي دا ـ لط ب التعميـ العاـ في كؿ مجمػس لمتػدريب التقوػي 

  .والمهوي
مقػػػػػرات لألوديػػػػػة التقويػػػػػة  ات ت ػػػػػغيؿتػػػػػوفير متطمبػػػػػالعمػػػػػؿ عمػػػػػى    6/83/9 .ااودية التقوية ا بتكارية ت غيؿ 6/83

والمعاهػػػػد التقويػػػػة العميػػػػا لمبوػػػػات  ا بتكاريػػػػة فػػػػي الكميػػػػات التقويػػػػة
 .والمعاهد المهوية الصواعية

ولػػػػػػػدات صػػػػػػػلية تعوػػػػػػػى  ت ػػػػػػػغيؿ 6/83
.بس مة المتدربيف والمتدربات

ولػدات صػلية تعوػى بسػ مة  تػوفير متطمبػات ت ػغيؿالعمؿ عمػى   6/83/9
والجديػػػػدة التدريبيػػػػة القا مػػػػة ات فػػػػي الولػػػػدات المتػػػػدربيف والمتػػػػدرب

.سووياً %( مف الولدات 81بمعدؿ  
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 :البشرية دتنمية الموار : البرنامج الرابع
  .إعداد القوى العاممة 0/9

  بوػػػػػػػػػاء وتوفيػػػػػػػػػ  بروػػػػػػػػػامج لمتػػػػػػػػػدرج  0/9/9
 ء هي ػػػػة التػػػػدريبالمهوػػػػي اعةػػػػا

 عواصر المفاةمة والتر ي يلدد 
 ػػػػروط اسػػػػتلقاؽ كػػػػؿ مسػػػػتوى و 

 تدريبي والميايا المترتبة عمى  لػؾ
ومسػػػػػاليب التقػػػػػويـ ومدوات القيػػػػػاس 

مسػػػػػػػار التػػػػػػػدرج  التػػػػػػػدريب وفػػػػػػػؽو 
.الوظيفي 

 
 

يهػدؼ  اعةػاء هي ػة التػدريبإعداد وظاـ و ليات التػدرج المهوػي   0/9/9/9
 ،م ػػػر العامػػػؿ ال خصػػػي فػػػي التقػػػويـؿ تقميػػػتلسػػػيف ااداء و إلػػػى 

إوجػػايات ، تبوػػى عمػػى بابتكػػار مسػػاليب تقػػويـ ومدوات قيػػاس جديػػدة
سػػػػػووات  هػػػػػـ و مسػػػػػتويات مداو التدريبيػػػػػة معةػػػػػاء هي ػػػػػة التػػػػػدريب 

  تهـ.خدم
يهػدؼ  اعةاء هي ة التػدريبوظاـ و ليات التدرج المهوي  اعتماد  0/9/9/8

 ، خصػػػي فػػػي التقػػػويـم ػػػر العامػػػؿ التقميػػػؿ تلسػػػيف ااداء و إلػػػى 
إوجػػايات ، تبوػػى عمػػى بابتكػػار مسػػاليب تقػػويـ ومدوات قيػػاس جديػػدة

سػػػػػووات  هػػػػػـ و مسػػػػػتويات مداو التدريبيػػػػػة معةػػػػػاء هي ػػػػػة التػػػػػدريب 
 تهـ.خدم

يهػػدؼ  اعةػػاء هي ػػة التػػدريبتوفيػػ  وظػػاـ و ليػػات التػػدرج المهوػػي   0/9/9/6
 ،م ػػػر العامػػػؿ ال خصػػػي فػػػي التقػػػويـتقميػػػؿ تلسػػػيف ااداء و إلػػػى 

إوجػػايات ، تبوػػى عمػػى بابتكػػار مسػػاليب تقػػويـ ومدوات قيػػاس جديػػدة
سػػػػػووات  هػػػػػـ و مسػػػػػتويات مداو التدريبيػػػػػة معةػػػػػاء هي ػػػػػة التػػػػػدريب 

 تهـ.خدم
يهػدؼ  اعةاء هي ة التػدريبتطوير وظاـ و ليات التدرج المهوي   0/9/9/0

 ،م ػػػر العامػػػؿ ال خصػػػي فػػػي التقػػػويـتقميػػػؿ تلسػػػيف ااداء و إلػػػى 
إوجػػايات ، تبوػػى عمػػى ويـ ومدوات قيػػاس جديػػدةبابتكػػار مسػػاليب تقػػ

سػػػػػووات  هػػػػػـ و مسػػػػػتويات مداو التدريبيػػػػػة معةػػػػػاء هي ػػػػػة التػػػػػدريب 
 تهـ.خدم

التطػػػػػػػػػوير المسػػػػػػػػػتمر لتوظيمػػػػػػػػػات  0/9/8
ااجػػػػػػػػػور واللػػػػػػػػػوافي لجػػػػػػػػػ ب المتميػػػػػػػػػييف 

 والملافظة عميهـ

 -تقيػػيـ مسػػتوى مجػػور ولػػوافي هي ػػة التػػدريب بالم سسػػة  مػػواطويف  0/9/8/9
قاروتػػػه بمسػػتوى المعي ػػػة ومػػػا تقدمػػه جهػػػات العمػػػؿ متعاقػػديف( وم

 .المما مة
قػػرار   0/9/8/8 لمرواتػػب واللػػػوافي يبوػػى عمػػى مسػػػاس  سػػمـوتطبيػػػؽ إعػػداد وا 

 .الكفاءة وا وتاجية
تطػػوير توظيمػػػات ااجػػػور واللػػػوافي الماديػػػة باسػػػتمرار لمتأكػػػد مػػػف   0/9/8/6

جػػ ب موافسػػاتها لمػػا يقػػدـ فػػي جهػػات العمػػؿ ااخػػرى بمػػا يلقػػؽ 
 .المتميييف والملافظة عميهـ

 ية ومعووية لممتميييف المبدعيف.      دستلداث لوافي ماا  0/9/8/0
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تػػػػػػػوفير بي ػػػػػػػة ملفػػػػػػػية ومسػػػػػػػاودة   0/9/6
اعةػػػػػػػػػػاء الهي ػػػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػػػة 
وا  ػػػػػرافية لمتواصػػػػػؿ مػػػػػش سػػػػػوؽ 

 .والمختصيف فيهالعمؿ 
 

تقيػػػػيـ البػػػػرامج التدريبيػػػػة اعةػػػػاء هي ػػػػة التػػػػدريب وفقػػػػا لممعػػػػايير   0/9/6/9
 .لبرامجعف ا%( 15المعتمدة لتلقيؽ مستوى رةا  

ل لتلػػاؽ معةػػاء هي ػػة التػػدريب وةػػش اللػػوافي ال يمػػة لت ػػجيش   0/9/6/8
 .ببروامج اكتساب الخبرة العممية في مو ات قطاع ااعماؿ

معةاء وةش اللوافي ال يمة لت جيش قطاع ااعماؿ  ستةافة   0/9/6/6
 . كتساب الخبرة العممية هي ة التدريب

%( مػػػػف معةػػػػاء الهي ػػػػة 8عمػػػػؿ توظيمػػػػات م ػػػػجعة لم ػػػػاركة    0/9/6/0
التدريبيػػػػة مو ا  ػػػػرافية لمعمػػػػؿ بمو ػػػػات قطػػػػاع ااعمػػػػاؿ بصػػػػفة 

 .مست اريف غير متفرغيف
سػػػػوويا لقةػػػػاء فتػػػػرة ء هي ػػػػة التػػػػدريب معةػػػػا%( مػػػػف 6تمكػػػػيف    0/9/6/5

ممارسػػػة واكتسػػػاب خبػػػرات عمميػػػة لدي ػػػة فػػػي مجػػػاؿ تخصصػػػهـ 
 بم اركة  ملدى الم سسات مو ال ركات مو المصاوش الخاصة.

التوسػػػػػػػػػػػش فػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػرامج إعػػػػػػػػػػػداد  0/9/0
واستقطاب معةػاء هي ػة التػدريب 

.المتميييف

ومهوػي  ( مػدرب تقوػي8511( كميات  عداد وتخػريج  0ت غيؿ    0/9/0/9
 .في التخصصات التي تلتاجها الم سسة وسوؽ العمؿ سوويًا 

مػػػػف المتميػػػػييف مػػػػف خريجػػػػي ( 8111 بروػػػػامج  بتعػػػػاث  اعتمػػػػاد  0/9/0/8
فػػػػػػػػي  ةػػػػػػػػمف بروػػػػػػػػامج ويارة التعمػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػالي سػػػػػػػػووياً الم سسػػػػػػػػة 

 التياجهػاالتخصصات التي يلتاجها سوؽ العمؿ والم سسة لسػد 
  معةاء هي ة تدريب.مف 

يفػػػاد    0/9/0/6 الم سسػػػة سػػػوويًا وموسػػػوبات %( مػػػف موسػػػوبي 3ابتعػػػاث وا 
لملصػػػػوؿ عمػػػػى م هػػػػؿ معمػػػػى  بكػػػػالوريوس تطبيقػػػػي، ماجسػػػػتير 

 .تطبيقي،  هادات مهوية(
عطا هػػػػػػا المرووػػػػػػة    0/9/0/0 تطػػػػػػوير وظػػػػػػـ العمػػػػػػؿ وااجػػػػػػور والمكافػػػػػػآت وا 

 سػػػػػػتقطاب العواصػػػػػػر التدريبيػػػػػػة المتميػػػػػػية مػػػػػػف داخػػػػػػؿ المممكػػػػػػة 
 .وخارجها

مكفػػاء ومػػدربات تعػػديؿ وظػػـ العمػػؿ بمػػا يسػػم  باسػػتقطاب مػػدربيف   0/9/0/5
.مف الممارسيف لممهوة في سوؽ العمؿ لمعمؿ بالم سسة جي ياً 
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دعػػػـ التطػػػور التقوػػػي والصػػػػواعي  0/9/5
الم ػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػرامج وقػػػػػػػػػؿ و 

.يةالتقو وتوطيف
   

بوػػاء معػػايير اختيػػار معةػػاء هي ػػة التػػدريب لمم ػػاركة فػػي بػػرامج   0/9/5/9
 .وقؿ التقوية وا ستمرار فيها

اعتماد معايير اختيار معةاء هي ة التػدريب لمم ػاركة فػي بػرامج   0/9/5/8
 .وقؿ التقوية وا ستمرار فيها

ركة فػي بػرامج تطبيؽ معايير اختيار معةاء هي ػة التػدريب لمم ػا  0/9/5/6
 .وقؿ التقوية وا ستمرار فيها

تطوير معايير اختيار معةاء هي ػة التػدريب لمم ػاركة فػي بػرامج   0/9/5/0
 .وقؿ التقوية وا ستمرار فيها

 مػػػف معةػػػاء( 811م ػػػاركة  و   لتلػػػاؽوةػػػش اللػػػوافي ال يمػػػة   0/9/5/5
 .تدريب سوويًا في برامج وقؿ التقويةالهي ة 

( مػػػف معةػػػاء هي ػػػة التػػػدريب المػػػ هميف لتقػػػديـ وتوفيػػػ  51  تأهيػػػؿ  0/9/5/3
بػرامج تدريبيػػة اعةػػاء هي ػػة التػػدريب لممسػػاهمة فػػي توفيػػ  بػػرامج 

 .التطور التقوي والصواعي

تطوير البػرامج التدريبيػة المتخصصػة فػي مجػا ت التطػور توفي  و   0/9/5/3
 .التقوي والصواعي بالتعاوف مش الجهات المستفيدة

ا سػػػػػػػػػػػت مار اام ػػػػػػػػػػػؿ لممػػػػػػػػػػػوارد  0/9/3
 .الب رية في الولدات التدريبية

 مػػػػدرب /مدربػػػػة إلػػػػى متدرب/متدربػػػػة( فػػػػي  9 91تلقيػػػػؽ وسػػػػبة   0/9/3/9
  .في ولدات الم سسة التدريبية التدريب العممي

 مػػػػدرب /مدربػػػػة إلػػػػى متدرب/متدربػػػػة( فػػػػي  9 81تلقيػػػػؽ وسػػػػبة   0/9/3/8
  .التدريبية في ولدات الم سسة التدريب الوظري

ل سػتفادة  /إدارية إلى مػدرب /مدربػة( إداري  0 98تلقيؽ وسبة   0/9/3/6
 .المبا رة مف معةاء هي ة التدريب في العممية التدريبية

في الوظا ؼ المساعد مساعد/مساعدة( إلػى  96  9تلقيؽ وسبة   0/9/3/0
 . مدرب، مدربة / إداري ،إدارية(

فػػػػي إر ػػػػاد المتػػػػدربيف  مر د/مر ػػػػدة    611   9تلقيػػػؽ معػػػػدؿ   0/9/3/5
  .متدرب، متدربة( في وهاية الخطة
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0/9/3   اسػػػتمرار رفػػػش وسػػػبة السػػػعودييف
إلػػػػػػػػى إجمػػػػػػػػالي العػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػي 

 الم سسة.
 

طويػػػػػة ملػػػػػؿ غيػػػػػر تك يػػػػػؼ عمميػػػػػات ا لػػػػػ ؿ لمقػػػػػوى العاممػػػػػة الو   0/9/3/9
السػػػػػعودية بطػػػػػرح وظػػػػػا ؼ المتعاقػػػػػديف مػػػػػف خػػػػػ ؿ المسػػػػػابقات 

مػػػػش مراعػػػػاة التياجػػػػات بػػػػرامج الم سسػػػػة مػػػػف  ـل لػػػػ ؿ باوتظػػػػا
 التخصصات  ات الووعية الوادرة.

 استقطاب مفةؿ العواصر المتميية م واء عممية ا ل ؿ.  0/9/3/8
ورات فػػػػػػي اسػػػػػتقطاب بعػػػػػض الخػػػػػػريجيف وتػػػػػأهيمهـ مػػػػػػف خػػػػػ ؿ د  0/9/3/6

التخصصات التي   تتوفر في الجامعات تمهيدًا  ل لهـ ملػؿ 
 متعاقديف في تمؾ التخصصات. لا

-رفش وسبة السعودة لتصؿ في وهاية الخطة إلى   0/9/3/0
 %( في إجمالي القوى العاممة.15,0  - 
 %( في معةاء الهي ة ا دارية.911  - 
 %( في معةاء هي ة التدريب.19,5  - 

العمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى فػػػػػػػػت  المجػػػػػػػػاؿ   0/9/3
لخريجػػػػػػػي الولػػػػػػػدات التدريبيػػػػػػػة 
 كمػػاؿ دراسػػتهـ فػػي م سسػػات 

 التعميـ العاـ والعالي

استصػػدار توظػػيـ ولػػوا   لمعادلػػة بػػرامج التػػدريب التقوػػي والمهوػػي   0/9/3/9
بػػػػرامج  كمػػػػاؿ الدراسػػػػة فػػػػي لخريجػػػػي الم سسػػػػة وفػػػػت  المجػػػػاؿ 

 .التعميـ العاـ
ظػػيـ ولػػوا   لمعادلػػة بػػرامج التػػدريب التقوػػي والمهوػػي استصػػدار تو  0/9/3/8

 كمػػػػاؿ الدراسػػػػة فػػػػي بػػػػرامج لخريجػػػػي الم سسػػػػة وفػػػػت  المجػػػػاؿ 
 .التعميـ العالي

بوػػاء بروػػامج تطبيقػػي والػػد عمػػى ااقػػؿ لكػػؿ مجػػاؿ تقوػػي ومهوػػي   0/9/3/6
اعةػػػػػاء هي ػػػػػة التػػػػػدريب فػػػػػي الم سسػػػػػة بالعمػػػػػؿ مػػػػػش الكميػػػػػات 

 .والجامعات اللكومية وااهمية
 .إيجاد مسار تعميمي عالي لجميش برامج التدريب التقوي  0/9/3/0
ر اد خريجػي بػرامج الم سسػة بػالفرص التعميميػة المتالػة   0/9/3/5 توعية وا 

.لهـ
التعاوف مش ويارة التعميـ العالي   0/9/1

لتأهيػػػػػػػػػػػػػؿ وتوجيػػػػػػػػػػػػػه خريجػػػػػػػػػػػػػي 
الجامعػػػات لمعمػػػؿ معةػػػاء فػػػي 

 .هي ة التدريب وا  راؼ

سػػػػوويًا وفػػػػؽ بروػػػػامج  ختيػػػػار ومدربػػػػة ( مػػػػدرب 811تقطاب  اسػػػػ  0/9/1/9
عػػداد بػػرامج قصػػيرة ومػػدربات  مػػدربي المسػػتقبؿ مبكػػرًا ومتػػابعتهـ وا 

 .لتدريبهـ واست مار التدريب الصيفي والتعاووي
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تك يػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػرامج ا بتعػػػػػػػػػػػاث   0/9/91
يفػػػاد والتػػػػدريب فػػػي الػػػػداخؿ وا 

والخػػارج لرفػػش مسػػتوى موسػػوبي 
الم سسػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػػػػػػػػؼ 

  .المجا ت

لويػػؿ درجػػة  الم سسػػة وموسػػوباتمػػف موسػػوبي ( 9111ابتعػػاث   0/9/91/9
 ( سوويًا.811الماجستير التطبيقي بمعدؿ  

لويػػػؿ درجػػػة  الم سسػػػة وموسػػػوبات مػػػف موسػػػوبي( 851ابتعػػػاث   0/9/91/8
( سػوويًا لتأهيػؿ الكػوادر ال يمػة 51بمعدؿ   يالماجستير التطبيق

 .مف المدربيف في المجا ت الرا دة وا ستراتيجية لممممكة
لويػػػؿ درجػػػة  الم سسػػػة وموسػػػوباتمػػػف موسػػػوبي ( 511إبتعػػػاث   0/9/91/6

 .( سووياً 911س التطبيقي بمعدؿ  و البكالوري
رجػػػػػة لويػػػػػؿ د الم سسػػػػػة وموسػػػػػوباتمػػػػػف موسػػػػػوبي ( 811يفػػػػػاد  إ 0/9/91/0

 .( سووياً 01الماجستير التطبيقي بمعدؿ  
لويػػػػػؿ درجػػػػػة  الم سسػػػػػة وموسػػػػػوباتمػػػػػف موسػػػػػوبي ( 881يفػػػػػاد  إ 0/9/91/5

 ( سوويًا.00البكالوريوس التطبيقي بمعدؿ  
لويػػػػػؿ درجػػػػػة الم سسػػػػػة وموسػػػػػوبات مػػػػػف موسػػػػػوبي ( 835يفػػػػػاد  إ 0/9/91/3

 ( سوويًا.55بمعدؿ  التطبيقي الدبمـو 
 فػػػػػػيادر الب ػػػػػػرية تأهيػػػػػػؿ الكػػػػػػو  0/9/99

تقويػػػػات التػػػػدريب والتػػػػدريب عػػػػف 
 .بعد والتدريب ا لكترووي

بوػػػػػػػاء خبػػػػػػػرات وكػػػػػػػوادر فويػػػػػػػة  دارة موظمػػػػػػػة  و ليػػػػػػػات التػػػػػػػدرب   0/9/99/9
 ا لكترووي.

بوػػاء خبػػرات وكػػوادر فويػػة فػػي بوػػاء الملتػػوى ا لكترووػػي لملقا ػػب  0/9/99/8
 .%(91التدريبية وتقويات التدريب بومو سووي  

عقػػػد  ػػػراكة مػػػش ملػػػدى ال ػػػركات المتخصصػػػة فػػػي ا ختبػػػارات   0/9/99/6
ا لكتروويػػػة لم ػػػػهادات ا لترافيػػػػة العالميػػػة وتلقيػػػػؽ معػػػػدؿ ومػػػػو 

 .والمختبرات سووياً  %( مف المختبريف91سووي  
لتطبيػػؽ تأهيػػؿ الكػػوادر الب ػػرية  0/9/98

الجودة ال اممة في التدريب  ممبد
 .العمؿ ا داريو 

ؿ الكػػوادر الب ػػرية  دارة وتفعيػػؿ موظمػػة جػػودة التػػدريب فػػي تأهيػػ  0/9/98/9
الم سسػة وموسػوبات ( مػف موسػوبي 51بمعدؿ   البرامج التدريبية

 .سووياً 
ااعمػػػػاؿ تأهيػػػػؿ الكػػػػوادر الب ػػػػرية  دارة وتفعيػػػػؿ موظمػػػػة جػػػػودة   0/9/98/8

 .الم سسة سووياً وموسوبات ( مف موسوبي 51ا دارية بمعدؿ  
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 تطوير القوى العاممة  0/8
0/8/9   رفػػػػػػػػش كفػػػػػػػػاءة تطػػػػػػػػوير بػػػػػػػػرامج

معةػػػػػػاء هي ػػػػػػة التػػػػػػدريب وفػػػػػػؽ 
 .مفهـو التدرب مدى اللياة

 
 

البػرامج التدريبيػة المبويػة عمػى التيػاج هي ػة  وتوفي  إعداد وتصميـ  0/8/9/9
 .%( سووياً 85 بمعدؿ التدريب 

المعرفيػػػػة والمهاريػػػػة مػػػػف  معةػػػػاء هي ػػػػة التػػػػدريبتلديػػػػد كفايػػػػات   0/8/9/8
 .%( سووياً 85التخصصات التدريبية بمعدؿ  

لمعرفيػػػػة والمهاريػػػػة وفقػػػػًا ا معةػػػػاء هي ػػػػة التػػػػدريبتلديػػػػد كفايػػػػات   0/8/9/6
 .%( سووياً 85لمستوى التأهيؿ بمعدؿ  

لتياجػػػات التدريبيػػػة اعةػػػاء هي ػػػة %( سػػػوويًا مػػػف ا 85تلديػػػد   0/8/9/0
 .التدريب

تبوػػػػػي بػػػػػرامج تدريبيػػػػػة مصػػػػػممة   0/8/8
ومقدمػػػػػة ومعتمػػػػػدة مػػػػػف جهػػػػػات 

 .و ركات عالمية متخصصة
 

%( سوويًا مػف البػرامج وال ػهادات المعتمػدة دوليػًا فػي 91لصر    0/8/8/9
 .المجا ت التي تقدمها الم سسة

دريب واعتماد عالميػة لتكػوف عقد  راكات إستراتيجية مش جهات ت  0/8/8/8
الم سسة جهة تػدريب معتمػدة لبرامجهػا وتلقيػؽ وسػبة ومػو سػووية 

 91)%. 
( 81التخصصػية لعػدد   معةاء هي ة التػدريبإعداد مدلة تدريب   0/8/8/6

 .تخصص سوويًا 
% ( سػػػػػوويًا 91تػػػػػوفير بػػػػػرامج تدريبيػػػػػة بمعػػػػػايير دوليػػػػػة بمعػػػػػدؿ    0/8/8/0

عميهػا لةػماف مػواكبتهـ لمتطػورات  ريبمعةاء هي ػة التػدوتدريب 
 .في تخصصاتهـ والمهوية التقوية 

بمعػػػػػدؿ  معةػػػػػاء هي ػػػػػة التػػػػػدريبتسػػػػػريش عمميػػػػػة تػػػػػدريب وتأهيػػػػػؿ   0/8/8/5
%( سوويًا لملصػوؿ عمػى  ػهادات معتمػدة فػي تخصصػاتهـ 91 

 . معةاء هي ة التدريبباستخداـ ومو ج تدريب 
ملصػػوؿ عمػػى  ػػهادات الترافيػػة ل معةػػاء هي ػػة التػػدريبتلفيػػي    0/8/8/3

 .الهي ة التدريبيةمف إجمالي  %( سووياً 91 بمعدؿدولية 
تطػػػػػػوير ورفػػػػػػش كفػػػػػػاءة معةػػػػػػاء   0/8/6

هي ػػػػػة التػػػػػػدريب فػػػػػي المجػػػػػػا ت 
 .الرا دة وا ستراتيجية لممممكة

في البػرامج التقويػة والمهويػة  تدريب وتطوير معةاء هي ة التدريب  0/8/6/9
ت الرا ػػػػػػػدة وا سػػػػػػػتراتيجية لممممكػػػػػػػة لرفػػػػػػػش الكفػػػػػػػاءة فػػػػػػػي المجػػػػػػػا 

 .( دورة سووياً 811بمعدؿ 
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تطػػػػػػػػػػػػػػوير قػػػػػػػػػػػػػػدرات المػػػػػػػػػػػػػػوجهيف  0/8/0
والم ػػػػرفيف المهويػػػػيف والتربػػػػوييف 

بالم سسة.

لمهويػػػػػػيف  سػػػػػتمرار فػػػػػػي تطػػػػػػوير قػػػػػدرات المػػػػػػوجهيف والم ػػػػػػرفيف اا 0/8/0/9
والتربوييف والموجهات والم ػرفات المهويػات والتربويػات بالم سسػة 

 مف خ ؿ الجامعات.
صػػػػػميـ وتوفيػػػػػ  بػػػػػرامج تطويريػػػػػة لممػػػػػوجهيف والم ػػػػػرفيف المهويػػػػػيف ت 0/8/0/8

والتربػػػػوييف والموجهػػػػات والم ػػػػرفات المهويػػػػات والتربويػػػػات ةػػػػمف 
 برامج التطوير الداخمي بالم سسة .

وورش عمػػؿ  المر ػػديف والمر ػػدات اللػػالييف بإقامػػة دوراتأهيػػؿ ت  0/8/0/6
وبػػػرامج إلياميػػػة   تقػػػؿ عػػػف دورة مو بروػػػامج لكػػػؿ مر ػػػد ومر ػػػدة 

 خ ؿ الخطة .
إقامػػة ممتقػػى سػػووي لممر ػػػديف والمر ػػدات والمػػوجهيف والموجهػػػات  0/8/0/0

المهويػػػػػػػيف لرفػػػػػػػش مسػػػػػػػتوى مدا هػػػػػػػـ وتطػػػػػػػوير خبػػػػػػػراتهـ ومهػػػػػػػاراتهـ 
ط ع  دات في ه ا المجاؿ .ـ عمى المستجهوا 

وورش عمػػػؿ  أهيػػؿ المػػوجهيف والموجهػػات اللػػالييف بإقامػػة دوراتت 0/8/0/5
وبػػػرامج إلياميػػػة   تقػػػؿ عػػػف دورة مو بروػػػامج لكػػػؿ مر ػػػد ومر ػػػدة 

 خ ؿ الخطة .
إقامػػة ممتقػػى سػػووي لممػػوجهيف والموجهػػات المهويػػيف لرفػػش مسػػتوى   0/8/0/3

ـ عمى المستجدات في هط عمدا هـ وتطوير خبراتهـ ومهاراتهـ وا  
 ه ا المجاؿ .
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الصػػػػػػياوة  فويػػػػػػيقػػػػػػدرات  تطػػػػػػوير 0/8/5
 .بالم سسة

مػػف خػػ ؿ دورات  بالم سسػػةورفػػش كفػػاءة فويػػي الصػػياوة  تطػػوير   0/8/5/9
 تدريب داخمية وخارجية لتلسيف مدا هـ.

دريب موسػػػػػوبي الم سسػػػػػة فػػػػػي تػػػػػ 0/8/3
الػػػػػدورات التدريبيػػػػػة التطويريػػػػػة 
القصيرة التي توفػ  فػي ولػدات 

 .الم سسة التدريبية

( مػػف معةػػاء هي ػػة التػػدريب فػػي دورات تربويػػة 3111تػػدريب   0/8/3/9
 ( سوويًا.9811قصيرة بمعدؿ  

( مػػف معةػػاء هي ػػة التػػدريب فػػي بػػرامج تطويريػػة 8511تػػدريب    0/8/3/8
( 511رة فػػػػي مختمػػػػؼ التخصصػػػػات بمعػػػػدؿ  تخصصػػػػية قصػػػػي

 سوويًا .
توفيػػػػػػػ  بػػػػػػػرامج تدريبيػػػػػػػة متقدمػػػػػػػة  0/8/3

مػف معةػاء  فلرعايػة الموهػوبي
هي ػػػػة التػػػػػدريب داخػػػػػؿ وخػػػػػارج 

 .المممكة

( مػػػػف معةػػػػاء هي ػػػػة التػػػػدريب فػػػػي مجػػػػاؿ رعايػػػػة 611تػػػدريب   0/8/3/9
( عةػػػػو هي ػػػػة تػػػػدريب 31الموهػػػػوبيف داخػػػػؿ المممكػػػػة بمعػػػػدؿ  

 سوويًا.
( مػػػػف معةػػػػاء هي ػػػػة التػػػػدريب فػػػػي مجػػػػاؿ رعايػػػػة 611تػػػدريب    0/8/3/8

( عةػػػػو هي ػػػػة تػػػػدريب 31الموهػػػػوبيف خػػػػارج المممكػػػػة بمعػػػػدؿ  
 سوويًا.

تدريب معةاء هي ة التدريب في  0/8/3
القطاعػػػػػػات اللكوميػػػػػػة داخػػػػػػؿ 

 .المممكة

( مػػػػػف معةػػػػػاء هي ػػػػػة التػػػػػدريب ةػػػػػمف بػػػػػرامج 9111تػػػػػدريب    0/8/3/9
 ( سوويًا.811مفة بمعدؿ  القطاعات اللكومية المخت

تػػػػػدريب موسػػػػػوبي الم سسػػػػػة فػػػػػي  0/8/1
بػػػػرامج القطػػػػاع ااهمػػػػي داخػػػػؿ 

 .المممكة

( مػػف موسػػوبي وموسػػوبات الم سسػػة ةػػمف بػػرامج 8111تػػدريب    0/8/1/9
 (  سوويًا.011القطاعات ااهمية بمعدؿ  

تػػػدريب موسػػػوبي الم سسػػػة فػػػي  0/8/91
بػػػرامج القطػػػاع الخػػػاص خػػػارج 

 .المممكة

( مػػف موسػػوبي وموسػػوبات الم سسػػة ةػػمف بػػرامج 511تػػدريب    0/8/91/9
 ( سوويًا.911القطاع الخاص خارج المممكة بمعدؿ  

تدريب موسوبي الم سسة خارج  0/8/99
 .المممكة في كافة المجا ت

( مف موسوبي وموسوبات الم سسة ةمف برامج 5511تدريب    0/8/99/9
 سوويًا. (9911تدريب توف  خارج المممكة بمعدؿ  

تػػػدريب موسػػػوبي الم سسػػػة فػػػي  0/8/98
 .برامج معهد ا دارة العامة

تفادة مػػف بػػرامج معهػػد ا دارة العامػػة لتطػػوير ورفػػش سػػتك يػػؼ ا   0/8/98/9
كفػػػػاءة العػػػػامميف والعػػػػام ت فػػػػي الم سسػػػػة مػػػػف خػػػػ ؿ تػػػػدريب 

 ( سوويًا.351( مف موسوبي الم سسة بمعدؿ  0851 
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تدريب موسػوبي الم سسػة عمػى  0/8/96
كيفيػػة اللصػػوؿ عمػػى الػػرخص 
المتخصصػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي كافػػػػػػػػػػػػػة 

 .المجا ت

 رخػػػص المػػػدربدريب معةػػػاء هي ػػػة التػػػدريب لملصػػػوؿ عمػػػى تػػػ  0/8/96/9
%( سووياً 95ا قميمية / الملمية( بمعدؿ   /الدولية  

خدمي ومسػػتخدمات اللاسػػب اتلػػي لملصػػوؿ عمػػى دريب مسػػتتػػ  0/8/96/8
فػي اسػتخداـ اللاسػب   هادات رخصػة قيػادة اللاسػب العالميػة 

 %( سوويًا.95اتلي بمعدؿ  
ت ػػػجيش الومػػػو المهوػػػي الػػػ اتي   0/8/90

معةػػػاء  تػػػدريبتوفيػػػ  بػػػرامج و 
هي ػػػػػػة التػػػػػػدريب وفػػػػػػؽ مفهػػػػػػـو 

 .التدرب مدى اللياة

ميػػيات مػػف معةػػػاء هي ػػة التػػػدريب عايػػة ودعػػـ المتميػػػييف والمتر   0/8/90/9
دعػػـ التػػدرب  ىمػػف خػػ ؿ وةػػش مسػػابقات تلفيييػػة تسػػاعد عمػػ

 ال اتي والمستمر.
إتالة الفرصة اعةاء هي ة التدريب للةور الدورات القصيرة   0/8/90/8

التي تقيمها ال ركات الكبرى في القطاع الخػاص داخػؿ المممكػة 
 وخارجها.

عمػػى التػػدرب الػػ اتي مػػف خػػ ؿ الجػػو ت  لفيػػي هي ػػة التػػدريبت  0/8/90/6
 ا  رافية لمم رفيف والموجهيف المهوييف. 

تػػدريب ببروػػامج تطػػويري الهي ػػة مػػف معةػػاء إللػػاؽ كػػؿ عةػػو   0/8/90/0
 والد عمى ااقؿسووي 

 ستمرار في تطوير قدرات ممواء ومميوات المكتبات ومخصا يي ا  0/8/90/5
ي مكتبات ومراكي المعمومات ومخصا يات المعمومات العامميف ف

 في الم سسة 
قامػػة دورات وبػػرامج إلياميػػة لتأهيػػؿ م ػػرفي وم ػػرفات الو ػػػاط إ  0/8/90/3

اللػػػػالييف بمعػػػػدؿ دورة مو بروػػػػامج لكػػػػؿ م ػػػػرؼ وم ػػػػرفة خػػػػ ؿ 
 الخطة.
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ة التػػػدريب تػػػدريب معةػػػاء هي ػػػ 0/8/95

لتقويػػػات  تطويريػػػةالبػػػرامج فػػػي ال
التػػػػػػدريب والتػػػػػػدريب عػػػػػػف بعػػػػػػد 

 .والتدريب ا لكترووي

عمػػى رمس العمػػؿ ومتابعػػة مدا هػػـ  معةػػاء هي ػػة التػػدريبتػػدريب   0/8/95/9
عمػػػؿ وفػػػؽ وظػػػاـ الفصػػػوؿ توتقييمػػػه مػػػف خػػػ ؿ كميػػػة افتراةػػػية 

%( سػػوويا 81 بمعػػدؿ وتفريػػ  مػػدرب موؿ لكػػؿ مقػػرر ا فتراةػػية
   .معةاء هي ة التدريبإجمالي مف 

( دورة 811التػػػػػػػدريب فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ تقويػػػػػػػة المعمومػػػػػػػات بمعػػػػػػػدؿ   0/8/95/8
 سوويًا.

تقويات التدريب والتدرب عف بعد والتدريب  استخداـالتدريب عمى  0/8/95/6
 ( دورة سوويًا.811بمعدؿ ا لكترووي 

م سسػػػػة لتطػػػػوير وفير رخػػػػص تدريبيػػػة لموسػػػػوبي وموسػػػوبات التػػػ  0/8/95/0
  واتهـ عبر برامج التدرب ا لكترووي العالمية والملمية.

رعايػػة المتميػػييف مػػف المتػػدربيف  0/8/93
 .وتهي تهـ كمدربيف المستقبؿ

اكت ػػاؼ تػػدريب معةػػاء الهي ػػة التدريبيػػة وا  ػػرافية عمػػى كيفيػػة  0/8/93/9
بػدعات والمالمبػدعيف والمتمييات المتميييف  والمتدربات المتدربيف

 وتومية مواهبهـ
تبػػػػػػػػػػادؿ الخبػػػػػػػػػػرات والتجػػػػػػػػػػارب  0/8/93

والتعػػاوف مػػش الجهػػات التعميميػػة 
والتدريبيػػػػػة الوطويػػػػػة فػػػػػي تقػػػػػويـ 
وتلػػػػػػػديث موهجيػػػػػػػات التػػػػػػػدريب 

 .ومصادره ووسا طه

متخصصػػة ودعػػوة الجهػػػات الوػػدوات والػػدورات التدريبيػػػة ال إقامػػة  0/8/93/9
ت تدريبيػة سػوويًا دورا (91 و( وػدوة 8بمعػدؿ  المعوية لمم اركة 

 -في مجا ت  
 تقويـ وتلديث موهجيات التعميـ والتدريب  - 
 إعداد الوسا ط التعميمية والتدريبية ومصادر التدرب - 

تقػويـ توفيػ  و البرامج التدريبيػة ل  0/8/93
الخطػػػة العامػػػة لمتػػػدريب التقوػػػي 

 .والمهوي

الخطػػػػة  إعػػػػداد وتوفيػػػػ  بػػػػرامج تدريبيػػػػة وورش عمػػػػؿ  ػػػػاممة عػػػػف  0/8/93/9
العامة لمتدريب بالم سسة  ومهدافها وطرؽ توفيػ ها فػي الولػدات 

 التدريبية وا  رافية التابعة لمم سسة
 اتتطبيقػػالبػػرامج التدريبيػػة فػػي  0/8/91

توظيمػػػػػػػػػػات اامػػػػػػػػػػف والسػػػػػػػػػػ مة 
المهويػػػػػػػػػػػػػة ولمايػػػػػػػػػػػػػة المبػػػػػػػػػػػػػاوي 
  .والممتمكات في مواقش التدريب

امػػػػف والسػػػػ مة المهويػػػػة و ػػػػر ال قافػػػػة والػػػػوعي  فػػػػي مجػػػػا ت ا  0/8/91/9
 -والملافظة عمى الممتمكات العامة مف خ ؿ 

فػػػػي دورات اامػػػػف والسػػػػ مة معةػػػػاء هي ػػػػة التػػػػدريب إللػػػػاؽ  -
  .المهوية

تػػػوفير المولػػػات ا ر ػػػادية والتل يريػػػة فػػػي مجػػػا ت السػػػ مة  -
 العامة والمهوية.

  .لتدريب ا لكتروويابرامج   0/8/81
 

تػػػػدرب ا لكترووػػػػي والتطػػػػوير الػػػػ اتي وجعمػػػػه فػػػػي عػػػػـ بروػػػػامج الد 0/8/81/9
 متواوؿ جميش معةاء هي ة التدريب بالولدات.

سػػػوويًا عمػػػى اسػػػتخداـ بػػػرامج  هي ػػػة التػػػدريب%( مػػػف 81تػػػدريب   0/8/81/8
 و ليات التدرب ا لكترووي.

   هػ( 9063 - 9069ةمف متطمبات الخطة الوطوية الخمسية لمعمـو والتقوية 
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 ذوات األولويةالمشروعات  – البرامج

 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

الكوادر الب ػرية تطوير وتأهيؿ  0/8/89
المو ػػػػػآت الصػػػػػغيرة فػػػػػي توميػػػػػة 

والمتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة واللاةػػػػػػػػػػػػػػػػػػوات 
 .المهوية

تومية المو آت مجاؿ في وتأهيمهـ  ( مختص سووياً 911 تطوير  0/8/89/9
  .الصغيرة والمتوسطة وفقًا لممعايير الدولية

البحػػوث و  لدراسػػاتا: البرنػػامج الخػػامس
  : واالستشارات المينية

الطمػػػػػػػب الكمػػػػػػػي والوػػػػػػػوعي  مجػػػػػػػاؿ  5/9
.مف سوؽ العمؿ لمبرامج التدريبية

دراسػػػة التياجػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ مػػػف التخصصػػػات التقويػػػة والمهويػػػة    5/9/9
 .بصورة دورية

بيػػػػة بصػػػػورة يدراسػػػػة تلديػػػػد الطمػػػػب الكمػػػػي والوػػػػوعي لمبػػػػرامج التدر    5/9/8
 .دورية

الجػػػػػػػػػػػػػدوى ا قتصػػػػػػػػػػػػػادية مجػػػػػػػػػػػػػاؿ   5/8
لمبػػػػػػػػػػػػػػػرامج التدريبيػػػػػػػػػػػػػػػة والمهويػػػػػػػػػػػػػػة 

 .اللكومية

 .اعتماد مبدم الجدوى ا قتصادية والمهوية في البرامج التدريبية  5/8/9
 .لجدوى ا قتصادية والمهوية ووةش  ليات تلدي هااتلديد معايير   5/8/8
دية والمهويػػػة فػػػي اسػػػتلداث البػػػرامج إعػػػداد معػػػايير الجػػػدوى ا قتصػػػا  5/8/6

.التدريبية واستمرارها
اعتمػػػاد معػػػايير الجػػػدوى ا قتصػػػادية والمهويػػػة فػػػي اسػػػتلداث البػػػرامج  5/8/0

 .التدريبية واستمرارها
تطبيػػؽ معػػايير الجػػدوى ا قتصػػادية والمهويػػة فػػي اسػػتلداث البػػرامج   5/8/5

 .التدريبية واستمرارها
ا مبػرامج التدريبيػة وو ػرهلالجػدوى ا قتصػادية والمهويػة توفي  دراسات   5/8/3

 .سووياً  البرامج %( مف85بمعدؿ  
مراجعة وتطػوير معػايير الجػدوى ا قتصػادية والمهويػة فػي اسػتلداث   5/8/3

 .البرامج التدريبية واستمرارها
ت تقييـ جدوى البرامج التدريبية التقوية والمهوية سوويًا وتوفيػ  توصػيا   5/8/3

 .المراجعة  
إعػػػػػػداد ومػػػػػػو ج تكػػػػػػاليؼ لتلديػػػػػػد التكمفػػػػػػة الم مػػػػػػى او ػػػػػػطة وبػػػػػػرامج   5/8/1

الم سسػػة بمػػا فػػي  لػػؾ المػػدرب والمتػػدرب بمػػا يتوافػػؽ مػػش المقػػاييس 
 .الدولية

وقػػػػؿ التقويػػػػة مركػػػػي  مجػػػػاؿ تطػػػػوير  5/6
.التطور التقوي والصواعيو 

سسػػػػة ودعػػػػـ مركػػػػي وقػػػػؿ التقويػػػػة الػػػػداخمي فػػػػي الم   تطػػػػوير اتدراسػػػػ  5/6/9
    .مجاؿه ا الفي ها إمكاويات

   هػ( 9063 - 9069ةمف متطمبات الخطة الوطوية الخمسية لمعمـو والتقوية 
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 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 

 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

مجػاؿ التواصػؿ مػش قطػاع ااعمػػاؿ  5/0
.لدعـ سوؽ العمؿ

قيػػػة الم ػػػتركة بػػػيف ولػػػدات الم سسػػػة وقطػػػاع إجػػػراء البلػػػوث التطبي  5/0/9
.التواصؿ مش سوؽ العمؿ والمختصيف فيهلدعـ ااعماؿ 

متابعػػػػػة المتػػػػػدربيف وقيػػػػػاس مجػػػػػاؿ   5/5
.مستوى مدا هـ في سوؽ العمؿ



 

إجراء الدراسات الم تركة بالتعاوف مش الجهات  ات الع قة والتقػويـ   5/5/9
قػػػػدرتها عمػػػػى تمبيػػػػة  المسػػػػتمر لمخرجػػػػات ولػػػػدات التػػػػدريب  لقيػػػػاس

 التياجات سوؽ العمؿ خ ؿ الخطة.
توفي  دراسة ميداوية عف كؿ عاـ تدريبي توة  معداد الخريجيف في   5/5/8

التخصصػػات المختمفػػة ووسػػبة العػػامميف مػػوهـ ووسػػبة العػػاطميف عػػف 
 .العمؿ

إوجػػػاي وتيويػػػد الجهػػػات  ات الع قػػػة بتقريػػػر يوةػػػ  وتػػػا ج الدراسػػػة   5/5/6
 .ا جراءات ال يمة تخا  

        مساهمة القطاع الخاص مجاؿ   5/3
 في  في تمويؿ الو اط البل ي         
 .الم سسة       

استمرار تك يؼ عمميات ا تصاؿ والتوسيؽ مش الجهات  ات الع قة   5/3/9
وم سسػػات و ػػركات القطػػاع الخػػاص لػػدعـ تمويػػؿ الو ػػاط البل ػػي 

 بالم سسة.
عماؿ بل ية م تركة ممولػه مػف القطػاع ااهمػي تهػتـ بقةػايا إجراء م  5/3/8

 التدريب التقوي والمهوي.
   هػ( 9063 - 9069ةمف متطمبات الخطة الوطوية الخمسية لمعمـو والتقوية. 
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 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 
 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

 تطػػػوير ا وتاجيػػػة البل يػػػةمجػػػاؿ    5/3
  .الم سسة في

وةػػش خطػػة سػػووية لتلديػػد وتوفيػػ  مولويػػات البلػػوث والدراسػػات   5/3/9
المقترلػػة بالخطػػة الخمسػػية وتخصػػيص المػػوارد المتالػػة لو ػػاط 
البلػػوث وفػػؽ هػػ ه ااولويػػات بالتوسػػيؽ مػػش المجوػػة ا ست ػػارية 

 لمبلوث .
ا سػػػتمرار فػػػي تلػػػديث وتطػػػوير دليػػػؿ البلػػػوث وو ػػػره وتوييعػػػه   5/3/8

 هات  ات الع قة .عمى الج
إ ػػػراؾ ملكمػػػيف لمبلػػػوث التػػػي تجػػػرى فػػػي الم سسػػػة مػػػف  وي   5/3/6

ا ختصػػػاص مػػػف خػػػارج الم سسػػػة   ػػػراء ورفػػػش كفػػػاءة وفعاليػػػة 
 البلوث والدراسات المهوية بالم سسة.

ربػػط مركػػي المعمومػػات التقوػػي بولػػدات التػػدريب بالم سسػػة مػػف   5/3/0
 البلوث.خ ؿ  بكة المعمومات لخدمة عمميات 

التقوػػي ليخػػدـ  ا سػػتمرار فػػي تلػػديث وتطػػوير مركػػي المعمومػػات  5/3/5
 البل ية بالم سسة. العممية

تو يػؽ التعػاوف مػش مديوػػة الممػؾ عبػد العييػػي لمعمػـو والتقويػة فػػي   5/3/3
 البلوث وتبادؿ المعمومات وا لصاءات. مو طة

مهويػػػػػػة بالعواصػػػػػػر دعػػػػػػـ ا دارة العامػػػػػػة لمبلػػػػػػوث والدراسػػػػػػات ال  5/3/3
 الب رية الم همة وا مكاويات ال يمة لتلقيؽ مهدافها.

     الم ػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػاؿ   5/3
يجػػػػػاد العاممػػػػػة م ػػػػػك ت القػػػػػوى  وا 

 في توميتها. التي تسهـلموؿ ال

تكػػػويف فػػػرؽ بل يػػػة داخػػػؿ الم سسػػػة وخارجهػػػا لتفعيػػػؿ ااعمػػػاؿ   5/3/9
العاممػة الوطويػة وربػط البل ية الرامية إلػى تطػوير وتوميػة القػوى 
 اابلاث بواقش العمالة الوطوية وتطويرها.

فػػي ولػػدات  توسػػيؽ القبػػوؿ مجػػاؿ   5/1
 .الم سسة التدريبية 

إجػراء دراسػات ميداويػػة لػوؿ إمكاويػػة توليػد القبػػوؿ فػي مختمػػؼ  5/1/9
 ولدات الم سسة التدريبية ةمف مكتب ر يسي والد.

اللػػػػػػػوافي الماديػػػػػػػة  مجػػػػػػػاؿ توجيػػػػػػػه 5/91
 .لمعوويةوا

دراسػػػة توجيػػػه اللػػػوافي الماديػػػة والمعوويػػػة لبػػػرامج وتخصصػػػات   5/91/9
  ات ووعية وادرة  ستقطاب وسب ملددة مف المتدربيف

دراسػػػػػة ا سػػػػػتفادة مػػػػػف بػػػػػرامج الملاكػػػػػاة فػػػػػي التػػػػػدريب التقوػػػػػي   5/99/9 .برامج الملاكاة مجاؿ 5/99
 والمهوي.

  هػ( 9063 - 9069مـو والتقوية ةمف متطمبات الخطة الوطوية الخمسية لمع. 
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 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 
 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

توجهػػػػػػػػات سػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػؿ مجػػػػػػػػاؿ  5/98
   .والتطور التقوي والمهوي

( بلػػػث ودراسػػػة است ػػػرافية بالتعػػػاوف مػػػش الجهػػػات 8توفيػػػ  عػػػدد    5/98/9
 خ ؿ الخطة الداخمية والخارجية

مة ور ة عمؿ سػووية لمواق ػة التطػورات والتوجهػات اللدي ػة إقا 5/98/8
%( 31يػػتـ خ لهػػا و ػػر وتػػا ج اابلػػاث والدراسػػات بلةػػور  

 مف مس ولي الم سسة 
اسػػػػتكماؿ الدراسػػػػات ال يمػػػػة لمعرفػػػػة مسػػػػباب ارتفػػػػاع معػػػػد ت   5/96/9 .الكفاءة الداخمية مجاؿ 5/96

لػػػػػػدات الرسػػػػػػوب والتسػػػػػػرب وتػػػػػػدوي الكفػػػػػػاءة الداخميػػػػػػة فػػػػػػي الو 
 التدريبية.

متػدريب التقوػي لة لوؿ سبؿ تطوير العمػؿ ا  ػرافي إجراء دراس  5/90/9 .تطوير العمؿ ا  رافيمجاؿ  5/90
 والمهوي.

دعـ الموارد المتالة بميياويػة مجاؿ  5/95
 الم سسة لمو اط البل ي.

اسػػتمرار العمػػؿ عمػػى دعػػـ ييػػادة مخصصػػات ااو ػػطة البل يػػة   5/95/9
 ث في ميياوية الم سسة مش الجهات المختصة وتمويؿ البلو 

اسػػتمرار ا تصػػاؿ بالجهػػات المعويػػة اللكوميػػة وخاصػػة بمديوػػة   5/95/8
الممػػؾ عبػػدالعييي لمعمػػـو والتقويػػة والجامعػػات الملميػػة ل سػػتفادة 

 مف إسهاماتهـ في تعييي ودعـ الو اط البل ي بالم سسة.
توميػػػػػػػػػة ااوعيػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػاؿ  5/93

 ة بو ر ا وتاج العممي.الخاص
تفعيػػؿ دور المجوػػة ا ست ػػارية لمبلػػوث لت ػػمؿ جواوػػب تطويريػػة    5/93/9

 جديدة لمعممية البل ية.
إصػػدار مجمػػػة عمميػػة دوريػػػة ملكمػػة تعوػػػى بػػالبلوث والدراسػػػات   5/93/8

 المهوية المتعمقة بو اطات الم سسة التدريبية.
التعػػاوف مػػش مراكػػي البلػػوث مجػػاؿ  5/93

 .التقوية والمهوية  المعموماتو 
تفعيػػػػػؿ التعػػػػػاوف وا سػػػػػتفادة مػػػػػف مراكػػػػػي البلػػػػػوث والمعمومػػػػػات   5/93/9

والمهويػة وعقػد  التقويػةالملمية وا قميمية والدولية فػي المجػا ت 
جػػػػػراء  اتفاقيػػػػػات تعػػػػػاوف معهػػػػػا لتبػػػػػادؿ المعمومػػػػػات والبػػػػػال يف وا 

 البلوث والدراسات الم تركة.
بط بػػػػيف البػػػػرامج ييػػػػادة التػػػػرامجػػػػاؿ  5/93

  .التدريبية وبرامج البلوث
ت جيش البلػوث التػي تسػتود إلػى مبػادرات معةػاء هي ػة التػدريب   5/93/9

 بالم سسة و  تتطمب تمويً  مبا رًا مف قبؿ الم سسة 
لث ومتابعة استفادة معةاء هي ة التدريب بالم سسة مػف وتػا ج   5/93/8

 ة.البلوث التطبيقية التي تصدرها الم سس
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 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 
 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

إجػػراء دراسػػة لػػوؿ تطػػوير اسػػتراتيجيات التػػدريب التقوػػي والمهوػػي  5/91/9 .استراتيجيات التدريب مجاؿ 5/91
 ال يمة لممدربيف.لتلقيؽ المهارات 

لمبػػػال يف بياوػػػات القواعػػػد  مجػػػاؿ   5/81
المهويػػػػة والتطبيقيػػػػة فػػػػػي  واابلػػػػاث
 .الم سسة

إو ػػاء قاعػػدة بياوػػات لمبػػال يف مػػف داخػػؿ الم سسػػة وخارجهػػا مػػف  5/81/9
 بال يف  وي الخبرة.ال

داخػػؿ  التطبيقيػػة إو ػػاء قاعػػدة بياوػػات لألبلػػاث وااعمػػاؿ العمميػػة 5/81/8
 الم سسة.

عمػػى  ػػبكة ا وتروػػت تفعيػػؿ صػػفلة لمبلػػوث والدراسػػات المهويػػة   5/81/6
والعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى ربطهػػػػػػػا بمراكػػػػػػػي المعمومػػػػػػػات وقواعػػػػػػػد البياوػػػػػػػات 

 بالم سسة والمواقش ااخرى  ات الع قة .
دعػػػػػػػـ مبلػػػػػػػاث وم ػػػػػػػاريش مجػػػػػػػاؿ   5/89

تطػػػػػوير التػػػػػػدريب التقوػػػػػػي والمهوػػػػػػي 
 .ومعالجة موجه القصور

ووية لمبػػػال يف والمهتمػػػيف لعػػػرض ومواق ػػػة توفيػػػ   ور ػػػة عمػػػؿ سػػػ 5/89/9
   .التلديات القا مة والمستقبمية

إصػػػػػػدار و ػػػػػػرة سػػػػػػوويا تبػػػػػػيف مولويػػػػػػات الم سسػػػػػػة فػػػػػػي اابلػػػػػػاث  5/89/8
 .المدعومة

 .( مبلاث  ات ااولوية سووياً 91دعـ    5/89/6
( مػػػػػف البلػػػػػوث 8تطػػػػػوير  ليػػػػػة متابعػػػػػة تطبيػػػػػؽ توصػػػػػيات عػػػػػدد  5/89/0

  .والدراسات المهوية
 .مراجعة وتطوير  ليات دعـ ومتابعة البلوث والدراسات المهوية  5/89/5
( م ػػػػػاركة سػػػػػووية اعةػػػػػاء هي ػػػػػة التػػػػػدريب فػػػػػي 981تلقيػػػػػؽ    5/89/3

  .الم تمرات التخصصية
تعييػػػػػي الوظػػػػػرة  ا يجابيػػػػػة  مجػػػػػاؿ 5/88

لػػدى المجتمػػش عػػف ااعمػػاؿ التقويػػة 
.والمهوية

.الوظرة ا جتماعية لمعمؿ المهويإجراء دراسة سووية عف   9/ 5/88

متابعػػػة التوجهػػػات العالميػػػة مجػػػاؿ  5/86
فػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػدريب التقوػػػػػػػػػي والمهوػػػػػػػػػي 

 .وا ستفادة موها

الوػػدوات لمم ػػاركة فػػي التػػدريب وا  ػػراؼ هي ػػة ت ػػجيش معةػػاء   5/86/9
والممتقيػػػػػات والمػػػػػ تمرات فػػػػػي مجػػػػػاؿ التػػػػػدريب التقوػػػػػي والمهوػػػػػي  

 .( م اركة سوويا51  بمعدؿ
لمم ػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػي المجػػػػػػػػاف الدوليػػػػػػػػة ملػػػػػػػػددة وةػػػػػػػش إسػػػػػػػػتراتيجية   5/86/8

 .الم تركة

( خبيػػػػػػػر سػػػػػػػوويًا مػػػػػػػف خبػػػػػػػراء الػػػػػػػدوؿ ال ػػػػػػػريكة 85استةػػػػػػػافة    5/86/6
 .والموظمات الدولية

مختصػػة بالتػػدريب الجمعيػػات الدوليػػة و الموظمػػات فػػي الا  ػػتراؾ   5/86/0
   .اً سووي تراكات ا( 6بمعدؿ   التقوي والمهوي 
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 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

الوػػػػػػػػػػػػػػػدوات والمػػػػػػػػػػػػػػػ تمرات مجػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  5/80
والمعػػػػػػػػػػارض المختصػػػػػػػػػػة بالتػػػػػػػػػػدريب 

 .والتطوير التقوي

ؿ سػػػوويًا تعوػػػى عقػػػد مػػػ تمر والػػػد وخمػػػس وػػػدوات وور ػػػة عمػػػ  5/80/9
بتطػػػػػوير التػػػػػدريب التقوػػػػػي والمهوػػػػػي ودعػػػػػوة المميػػػػػييف عالميػػػػػا 

 .وملميا لمم اركة فيها والتفاعؿ معها
الم ػػػاركة فػػػي المعػػػارض المصػػػالبة لموػػػدوات والمػػػ تمرات بمػػػا   5/80/8

 .يسهـ في إبراي دور الم سسة وموجياتها لآلخريف
 .آلخريفإقامة المعارض التي تبري دور الم سسة ل  5/80/6
دعػػػػػـ وت ػػػػػجيش  م ػػػػػاركة مػػػػػف معةػػػػػاء الهي ػػػػػة التدريبيػػػػػة فػػػػػي   5/80/0

 الم سسػػة فػػي المػػ تمرات الملميػػة والدوليػػة بأبلػػا هـ ودراسػػاتهـ
 .سووياً م اركة  (911 بمعدؿ 

ع إعػػداد  ليػػات تقػػديـ وتقيػػيـ ا ست ػػارات التقويػػة والمهويػػة لمقطػػا  5/85/9 .ا ست ارات التقوية والمهويةمجاؿ  5/85
 .اللكومي والقطاع الخاص

اعتماد  ليات تقديـ وتقييـ ا ست ارات التقوية والمهويػة لمقطػاع    5/85/8
 .اللكومي والقطاع الخاص

توفيػػ   ليػػات تقػػديـ وتقيػػيـ ا ست ػػارات التقويػػة والمهويػػة لمقطػػاع    5/85/6
 .اللكومي والقطاع الخاص

تلتاجهػػا ااجهػػية اللكوميػػػة  التػػيالمهويػػة القيػػاـ با ست ػػارات    5/85/0
%( 5ومػػػػػو   بمعػػػػػدؿو ػػػػػركات وم سسػػػػػات القطػػػػػاع الخػػػػػاص 

 سوويًا.
إجػػػػراء دراسػػػػة تقييميػػػػه  ل ست ػػػػارات التقويػػػػة والمهويػػػػة المقدمػػػػة   5/85/5

 .لألجهية اللكومية و ركات وم سسات القطاع الخاص 
 والمهويػة الجدوى ا قتصادية مجاؿ  5/83

 المهويػػػػػػػػػػػػػػةالتقويػػػػػػػػػػػػػػة و لمم ػػػػػػػػػػػػػػروعات 
 .الصغيرة

المهويػة الصػغيرة التقوية و إوجاي  دراسات جدوى  لمم روعات   5/83/9
 (91 بمعػػػػػدؿ الممكػػػػػف توفيػػػػػ ها  وسػػػػػبؿ الػػػػػدعـ الخيػػػػػري لهػػػػػا

.سووياً  دراسات
الجػػػدوى ا قتصػػػادية لبػػػرامج مجػػػاؿ   5/83

 .التدريب ااهمي
دراسػات لمجػدوى ا قتصػادية لكػػؿ بروػامج تػدريبي يقػدـ فػػي توفيػ   5/83/9

 (5 بمعػػػػدؿ ولػػػػدات التدريبيػػػػة اللكوميػػػػة مو ااهميػػػػة وو ػػػػرهاال
.سووياً  دراسات

بوػػػػػػػػػاء وتلػػػػػػػػػديث المعػػػػػػػػػايير  مجػػػػػػػػػاؿ 5/83
 .الم ه ت المهوية الوطويةو 

إجػػػراء وتلػػػديث دراسػػػة مفصػػػمة لتلديػػػد وتصػػػويؼ التخصصػػػات  5/83/9
المهوية والتقوية المطموبة لدعـ التطور التقوي والصػواعي وفػؽ 

.رامج وقؿ التقويةالخطط الوطوية وب
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 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 

 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

  البرنامج السادس: الفحص الميني :
 .لتدرج المهوياستصدار موظمة توظيـ الفلص المهوي وا 3/9/9 .الفلص المهوي  3/9

 .بواء الموا   التوفي ية لتوظيـ الفلص المهوي والتدرج المهوي -3/9/8
 .اادلة والوما ج ا جرا ية لتطبيؽ الفلص المهوي دإعدا -3/9/6
 .تصويؼ الم ه ت المهوية الوطوية لمفلص المهوي -3/9/0
 .ية إعداد  لية وتوظيـ  عتماد الم ه ت المهوية الخارج -3/9/5
 .اعتماد  لية وتوظيـ الم ه ت المهوية الخارجية -3/9/3
 .إصدارهااعتمادها توفي  اتلية بعد  -3/9/3
 .بواء قاعدة بياوات ل ختبارات المهوية لع ر مهف سووياً  -3/9/3
( مراكػػػػي سػػػػوويًا لتطبيػػػػؽ إجػػػػراءات الفلػػػػص المهوػػػػي 5  ت ػػػػغيؿ -3/9/1

 .بم اركة القطاع الخاص
.تسويؽ الفلص المهويلإعداد خطط  -3/9/91
.توفي  خطط تسويؽ الفلص المهوي -3/9/99
تطبيػػؽ الفلػػص المهوػػي عمػػى الوافػػديف قبػػؿ اسػػتقدامهـ بمعػػدؿ  -3/9/98

.دولة سووياً 
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 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 
 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

 البرنامج السابع: التشغيؿ والصيانة :
صػياوة المرافػؽ والتجهيػيات لمم ػاريش   3/9

الجديػػػدة والقا مػػػة لملفػػػاظ عميهػػػا فػػػي 
لالػػة ت ػػغيمية تتػػي  مقصػػى قػػدر مػػف 

 .كفاءة ا ستخداـ وتقميؿ التكاليؼ

 .المركي الر يس  3/9/9 
 .( كمية تقوية31  
 لمبوات معهدًا تقويًا عاليًا ( 61  
 .ًا صواعياً مهوي اً ( معهد951  

وظػػػاـ لمصػػػياوة عمػػػى مسػػػس موهجيػػػة ومسػػػتمرة لملفػػػاظ تطػػػوير  3/9/8
 .بيةعمى التجهييات التدري

ا هتمػػػػػػاـ بصػػػػػػياوة المو ػػػػػػآت القا مػػػػػػة المخصصػػػػػػة لممارسػػػػػػة   3/9/6
 .ااو طة الغير صفية وتجهييها

ة عمػػػػػػى تلػػػػػػديث وتوفيػػػػػػ  بػػػػػػرامج الصػػػػػػياوة الوقا يػػػػػػة لمملافظػػػػػػ  3/9/0
 .ااصوؿ الرمسمالية لمم سسة

  الصياوة ال اتية الوقا ية وتطويرهػا بمػا يلقػػؽ تر ػيد دعـ توفي  3/9/5
   .ا وفاؽ

تطػػوير ورفػػش كفػػاءة فويػػي الصػػياوة ودعمهػػـ مػػف خػػ ؿ دورات   3/9/3
 تدريب داخمية وخارجية لتلسيف مدا هـ.

تطػػػػػػوير وظػػػػػػاـ لمصػػػػػػياوة ال اتيػػػػػػة والملافظػػػػػػة عمػػػػػػى المبػػػػػػاوي   3/9/3
 .والممتمكات عمى مسس موهجية ومستمرة

تطبيػػػػػػؽ وظػػػػػػاـ لمصػػػػػػياوة ال اتيػػػػػػة والملافظػػػػػػة عمػػػػػػى المبػػػػػػاوي   3/9/3
 .والممتمكات عمى مسس موهجية ومستمرة

تفعيػػػػؿ الصػػػػياوة ال اتيػػػػة بإيجػػػػاد بوػػػػد لمت ػػػػغيؿ ووظػػػػا ؼ فويػػػػة   3/9/1
  .تخصصية وتعييف مواطويف عميها بكؿ مرفؽ

 توفي  بروامج الصياوة الوقا ية وفؽ بروامج يموي ملدد بتلديػد  3/9/91
 عمر كؿ مرفؽ مو معدؿ ت غيمه.

 تفعيؿ الصياوة الع جية.  3/9/99
اسػػػػتخداـ المواصػػػػفات والمقػػػػاييس الومطيػػػػة لتخفػػػػيض تكػػػػاليؼ   3/9/98

 الصياوة.
تةػػػػػميف كػػػػػؿ م ػػػػػروع بػػػػػرامج الت ػػػػػغيؿ والصػػػػػياوة وتكاليفهػػػػػا   3/9/96

 السووية .
إعػػػػداد مراعػػػاة تقميػػػػؿ متطمبػػػػات الصػػػػياوة بقػػػدر ا مكػػػػاف عوػػػػد   3/9/90

 تصاميـ الم اريش.
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 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 
 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

تطبيػػػؽ اامػػػػف والسػػػ مة المهويػػػػة    3/8
ولمايػػػػػػػة المبػػػػػػػاوي والممتمكػػػػػػػات فػػػػػػػي 

 .مواقش التدريب

تطبيػػؽ واعتمػػاد توظيمػػات اامػػف والسػػ مة المهويػػة فػػي مواقػػش  3/8/9
.والممتمكات التدريب ولماية المباوي

تجهيػػػػي مواقػػػػش التػػػػدريب بمتطمبػػػػات اامػػػػف والسػػػػ مة المهويػػػػة  3/8/8
 .ولماية المباوي والممتمكات

  :البرنامج الثامف : اإلنشاءات والتجييزات
 ا و اءات 3/9
المقػاييس ال يمػة و  المعاييرإعتماد  3/9/9

 لتدريبيػػػػػةاالمرافػػػػػؽ وتوفيػػػػػ  لتصػػػػػاميـ 
 . والمرافؽ المساودة

 
ب التخصػػػػص ووفػػػػؽ تلديػػػػد المسػػػػالة ال يمػػػػة لممتػػػػدرب لسػػػػ 3/9/9/9

 .المقاييس الدولية
 .لمولدات التدريبيةلسب البرامج إعداد تصاميـ ومو جية   3/9/9/8

 توفيػػػ  تطبيػػػؽ الهودسػػػة القيميػػػة فػػػي 3/9/8
 م اريش الم سسة.

 تقميؿ التياجات الصياوة .  3/9/8/9
 مية لمم اريش .العمؿ عمى تخفيض التكمفة الك  3/9/8/8
 التلقؽ مف مواسبة الم روع اهدافه .  3/9/8/6

     تلت التوفي الم اريش 
تلسػػػػيف وتطػػػػوير مبػػػػاوي ولػػػػدات   3/9/6

التػػػػػػػػػػدريب القا مػػػػػػػػػػة لتتواسػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػش 
  ا لتياجات التدريبية.

 استكماؿ بروامج الترميـ وا ةافات .  3/9/6/9
 وتجهييها . استكماؿ إو اءات الكميات التقوية  3/9/6/8
 .لمبوات وتجهييهاالعميا استكماؿ إو اءات المعاهد التقوية   3/9/6/6
 وتجهييها .الصواعية استكماؿ إو اءات المعاهد المهوية   3/9/6/0
 استكماؿ إو اءات وتجهييات الولدات التدريبية القا مة . 3/9/6/5
 استكماؿ ا  راؼ عمى الم اريش . 3/9/6/3
 استكماؿ الدراسات والتصاميـ .  3/9/6/3
اسػتكماؿ إو ػػاء  ػبكات لاسػػوبية فػػي مبػاوي ولػػدات التػػدريب   3/9/6/3

 القا مػة.
استكماؿ إيجاد مقرات ومو جية لولدات التدريب القا مة وفؽ   3/9/6/1

 .لتياجا 
    التاليةالم اريش الجديدة إو اء 

واسػتبداؿ إو ػاءات كميػة لمبوػيف جديدة تقوية  ةكمي( 81  اء إو  3/9/0/9 .الكميات التقوية لمبويف  3/9/0
لكػؿ ( متدرب 6111في المدف بطاقة استيعابية  تقوية والدة 

لكػػؿ  ( متػػدرب811بطاقػػة اسػػتيعابية  الملافظػػات وفػػي  كميػػة
 .كمية

القا مة  التقوية التطور والتوسش في الطاقة ا ستيعابية لمكميات  3/9/0/8
بما يعادله.إو اء قاعات وورش ب
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 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 
 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

 .المعاهد التقوية العميا لمبوات 3/9/5
 
 

واسػػتبداؿ جديػػدًا لمبوػػات جديػدًا  عميػػاً تقويػػًا  اً معهػػد (88إو ػاء    3/9/5/9
( متدربػة لكػػؿ 6111بطاقػػة اسػتيعابية  ( معاهػد 0إو ػاءات  

( متدربػػػػػػػة لكػػػػػػػؿ معهػػػػػػػد فػػػػػػػي 8111ف و  فػػػػػػػي المػػػػػػػد معهػػػػػػػد
 .الملافظات

التطور والتوسش في الطاقة ا سػتيعابية لممعاهػد التقويػة العميػا   3/9/5/9
 إو اء قاعات وورش بما يعادله.بالقا مة 

( 3معهػػػدًا مهويػػػًا صػػػواعيًا جديػػػدًا  لمبوػػػيف، موهػػػا  ( 01 إو ػػػاء 3/9/3/9.لمبويفالصواعية المعاهد المهوية   3/9/3
( م ػػاريش إسػػتبداؿ 0 ومهويػػة صػػواعية فػػي السػػجوف معاهػػد 

 .إو اءات لمعاهد مهوية صواعية قا مة
التطػػػور والتوسػػػش فػػػي الطاقػػػة ا سػػػتيعابية لممعاهػػػد التدريبيػػػة   3/9/3/8

 إو اء قاعات وورش بما يعادله.بالمهوية القا مة 
التدرب ا لكترووي ومصػادر  مركي   3/9/3

 اء مركي يعوى بالتدرب ا لكترووي ومصادر التدريب.إو   3/9/3/9 .التدريب

التطػػػور التقوػػػي و وقػػػؿ التقويػػػة مركػػػي   3/9/3
.والصواعي

إو ػػػاء  مركػػػي مخػػػتص بوقػػػؿ التقويػػػة اعػػػداد وتوفيػػػ  البروػػػامج   3/9/3/9
الػػػداخمي فػػػي الم سسػػػة ودراسػػػة وتطػػػوير إمكاوياتهػػػا فػػػي هػػػ ا 

 المجاؿ

( مراكػػػػػي متخصصػػػػػة لتطبيػػػػػؽ إجػػػػػراءات الفلػػػػػص 5إو ػػػػػاء    3/9/1/9.مراكي الفلص المهوي  3/9/1
م اركة القطاع الخاص في  لؾبالمهوي 

 إو اء مركي لمتوجيه المهوي  3/9/91/9 .مركي التوجيه المهوي  3/9/91
 إو اء المرافؽ الترويلية والرياةية في مرافؽ الم سسة.  3/9/99/9 .المرافؽ الترويلية والرياةية 3/9/99
إو ػاء معػػرض تقوػي و مهوػػي ت قيفػػي وترفيهػي دا ػػـ لطػػ ب   3/9/98/9.معارض التقوية والمهويةال  3/9/98

التعميـ العاـ في كؿ مجمس لمتدريب التقوي والمهوي 

 إو ػػاء مقػػرات لألوديػػة التقويػػة ا بتكاريػػة فػػي الكميػػات التقويػػة   3/9/96/9.ااودية التقوية ا بتكارية 3/9/96
 عميا لمبوات والمعاهد المهوية الصواعيةوالمعاهد التقوية ال

إو ػػاء ولػػدات صػػلية تعوػػى بسػػ مة المتػػدربيف والمتػػدربات   3/9/90/9 .اامف والس مة المهوية  3/9/90
%( مػػػػف الولػػػػدات 81فػػػػي جميػػػػش الولػػػػدات بمعػػػػدؿ سػػػػووي  

التدريبية القا مة
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 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 

ت ػػجيش القطػػاع الخػػاص لمم ػػاركة   3/9/95
فػػي توفيػػ  وتمويػػؿ ا و ػػاءات والمرافػػؽ 

 .الخاصة بالم سسة

 يوفػػػػػػ هاالتػػػػػػي الم ػػػػػػاركة فػػػػػػي ا جتماعػػػػػػات وورش العمػػػػػػؿ   3/9/95/9
طػوير قواعػػد ومسػػاليب الخاصػػة بتالقطػاع الخػػاص واافػراد و 

تمويػػػػػػؿ الم ػػػػػػاريش وا سػػػػػػتفادة موهػػػػػػا فػػػػػػي تمويػػػػػػؿ م ػػػػػػاريش 
 الم سسة .

توفيػػػػ  جػػػػيء مػػػػف إو ػػػػاءات مرافػػػػؽ الم سسػػػػة وتمويمهػػػػا عػػػػف   3/9/95/8
 طريؽ القطاع الخاص خ ؿ الخطة.

التوسػػػػيؽ مػػػػش ويارة ال ػػػػ وف البمديػػػػة  3/9/93
والقروية  عتمػاد مواقػش خاصػة لمرافػؽ 

ة والمسػػػػػػػػاودة فػػػػػػػػي الم سسػػػػػػػػة التدريبيػػػػػػػػ
المخططػػػػػػػات المعتمػػػػػػػػدة فػػػػػػػػي موػػػػػػػػاطؽ 

 المممكة.

اعتمػػػػاد مواقػػػػش خاصػػػػة لمرافػػػػؽ و تػػػوفير ااراةػػػػي المواسػػػػبة   3/9/93/9
الم سسة في المخططات التي تعتمػدها الػويارة فػي مختمػؼ 

 المواطؽ .
تخصػيص مراضو لبوػػاء ولػدات سػػكوية خاصػة بالمعسػػكرات   3/9/93/8

ة فػػػي كػػػؿ موطقػػػة لتسػػػهيؿ والو ػػػاطات المركييػػػة فػػػي الم سسػػػ
 توفي  البرامج غير الصفية المركيية. 

   التجهييات 3/8
المقػػػاييس ال يمػػػة و  المعػػػايير اعتمػػػاد 3/8/9

 .والمرافؽ لتدريبيةاالمرافؽ  تجهييل
تلديػػد المسػػالة ال يمػػة لممتػػدرب لسػػب التخصػػص ووفػػؽ    3/8/9/9

 .المقاييس الدولية
مرافػػػػؽ المسػػػػاودة الػػػػ ـي توفرهػػػػا بكػػػػؿ اعتمػػػػاد التجهيػػػػيات وال   3/8/9/8

 مرفؽ تدريبي.
   تجهيي الم اريش الجديدة التالية  

 .مدربيفإعداد تجهيي كميات   3/8/8/9.كميات إعداد مدربيفتجهيي  3/8/8
 .الجديدةتقوية لمبويف ال اتكميالتجهيي   3/8/6/9 .الكميات التقوية لمبويفتجهيي   3/8/6

التقويػػػػػة لتوسػػػػػش فػػػػػي الطاقػػػػػة ا سػػػػػتيعابية لمكميػػػػػات التطػػػػػور وا  3/8/6/8
قاعات وورش بما يعادله.بتجهيي القا مة 

   هػ( 9063 - 9069ةمف متطمبات الخطة الوطوية الخمسية لمعمـو والتقوية. 



  31 ) 
 

 

 
 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 

 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

 عػػػػػداد المػػػػػدربات العميػػػػػا الجديػػػػػدة تجهيػػػػػي المعاهػػػػػد التقويػػػػػة    3/8/0/9 .يا لمبواتالمعاهد التقوية العمتجهيي  3/8/0
 الجديدة.

 الجديدة.لمبوات الجديدة عميا المعاهد التقوية التجهيي   3/8/0/8
التطور والتوسش في الطاقػة ا سػتيعابية لممعاهػد التقويػة العميػا   3/8/0/6

 إو اء قاعات وورش بما يعادله.بالقا مة 
الصػػػواعية المعاهػػد المهويػػة تجهيػػي   3/8/5

.لمبويف
    .لمبويفالمعاهد المهوية الصواعية  تجهيي  3/8/5/9
التطػػػػور والتوسػػػػش فػػػػي الطاقػػػػة ا سػػػػتيعابية لممعاهػػػػد التدريبيػػػػة   3/8/5/8

 قاعات وورش بما يعادله.بتجهيي المهوية القا مة 
التػػػػدرب ا لكترووػػػػي  مركػػػػيتجهيػػػػي   3/8/3

 .تدريبومصادر ال
 تجهيي مركي يعوى بالتدرب ا لكترووي ومصادر التدريب.  3/8/3/9
تركيػػػب وظػػػاـ تػػػدرب إلكترووػػػي يلتػػػوي عمػػػى جميػػػش الوظػػػا ؼ   3/8/3/8

 الر يسية ويعتمد المواصفات العالمية لمملتوى وا ختبارات.
التطػػور و وقػػؿ التقويػػة مركػػي تجهيػػي   3/8/3

.التقوي والصواعي
ي مخػػػتص بوقػػػؿ التقويػػػة اعػػػداد وتوفيػػػ  البروػػػامج تجهيػػػي مركػػػ  3/8/3/9

الػػػداخمي فػػػي الم سسػػػة ودراسػػػة وتطػػػوير إمكاوياتهػػػا فػػػي هػػػ ا 
 .المجاؿ

 مختصة بالتطور التقوي والصػواعيالبرامج التدريبية ال تجهيي  3/8/3/8
  .( برامج تدريبية معتمدة سووياً 5 بمعدؿ 

( مراكػػػػي متخصصػػػػة لتطبيػػػػؽ إجػػػػراءات الفلػػػػص 5تجهيػػػػي    3/8/3/9.مراكي الفلص المهويتجهيي   3/8/3
 .المهوي وم اركة القطاع الخاص في  لؾ

 .تجهيي مركي لمتوجيه المهوي  3/8/1/9 .مركي التوجيه المهويتجهيي   3/8/1
المرافػػػػػػػػػػػػػػؽ الترويليػػػػػػػػػػػػػػة تجهيػػػػػػػػػػػػػػي  3/8/91

 .والرياةية
 المرافؽ الترويلية والرياةية في مرافؽ الم سسة. تجهيي  3/8/91/9

المعػػػػػػػػػػػػػػارض التقويػػػػػػػػػػػػػػة تجهيػػػػػػػػػػػػػػي   3/8/99
.والمهوية

تجهيي معرض تقوي و مهوػي ت قيفػي وترفيهػي دا ػـ لطػ ب   3/8/99/9
 .التعميـ العاـ في كؿ مجمس لمتدريب التقوي والمهوي

   هػ( 9063 - 9069ةمف متطمبات الخطة الوطوية الخمسية لمعمـو والتقوية. 
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 ذوات األولويةالمشروعات  –البرامج 
 األىػػػػداؼ المحػػػػػػددة األولى

ااوديػػػػػػػػػػػػػػػػػة التقويػػػػػػػػػػػػػػػػػة تجهيػػػػػػػػػػػػػػػػػي  3/8/98
 .ا بتكارية

 تجهيػػػػي مقػػػػرات لألوديػػػػة التقويػػػػة ا بتكاريػػػػة فػػػػي الكميػػػػات التقويػػػػة  3/8/98/9
 .والمعاهد التقوية العميا لمبوات والمعاهد المهوية الصواعية

صػػػػلية فػػػػي جميػػػػش الولػػػػدات بمعػػػػدؿ سػػػػووي الولػػػػدات التجهيػػػػي   3/8/96/9.اامف والس مة المهوية  3/8/96
 %( مف الولدات التدريبية القا مة81 

التقويػػػػػػػػػػة التجهيػػػػػػػػػػيات تجهيػػػػػػػػػػي   3/8/90
والمهويػػػػة لمولػػػػدات التدريبيػػػػة وكافػػػػة 
مرافػػػؽ الم سسػػػة ا داريػػػة والمرافػػػػؽ 

  .المساودة

%( 85تلديػػد وتلػػديث قػػوا ـ بياوػػات التجهيػػيات الم اليػػة بمعػػدؿ   3/8/90/9
 التدريبي رامج  وفقًا لمتطمبات الموهجمف الب

بوػػاء قاعػػدة بياوػػات التجهيػػيات الموجػػودة فػػي الولػػدات التدريبيػػة   3/8/90/8
 .%( سووياً 81وتلدي ها وسجؿ ا ستخداـ لها بمعدؿ      
تػػػػأميف التجهيػػػػيات ال يمػػػػة واسػػػػػتلداث وتطػػػػوير طػػػػرؽ تأميوهػػػػػا   3/8/90/6

 %( مف التخصصات سووياً 85بتلديث  
تطوير وظاـ لمصياوة عمى مسس موهجيػة ومسػتمرة لملفػاظ عمػى   3/8/90/0

 التجهييات التدريبية 
ت جيش القطاع الخاص لممساهمة فػي تػوفير وصػياوة التجهيػيات   3/8/90/5

 %( 91بمعدؿ سووي  
 %( سووياً 5تقميص الهد ر لمتجهييات الغير مستخدمة بوسبة   3/8/90/3

 جهييات ال يمة لممارسة ااو طة الغير صفيةالت توفير  3/8/90/3

ت ػػػػػػػػػػػػجيش القطػػػػػػػػػػػػاع الخػػػػػػػػػػػػاص   3/8/95
تجهيػػػػػػػػػػي مرافػػػػػػػػػػؽ لمم ػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػي 

  .الم سسة

ت جيش القطاع الخاص لممساهمة فػي تػوفير وصػياوة التجهيػيات   3/8/95/9
 %(91بمعدؿ سووي  لمرافؽ الم سسة 

القطػػػاع  ايوفػػػ هالتػػػي الم ػػػاركة فػػػي ا جتماعػػػات وورش العمػػػؿ  -3/8/95/8
 تجهيػػػػػػيالخاصػػػػػػة بتطػػػػػػوير قواعػػػػػػد ومسػػػػػػاليب الخػػػػػػاص واافػػػػػػراد و 

 .م اريش الم سسة تجهييالم اريش وا ستفادة موها في 
التوسيؽ مش ويارة ال  وف البمدية  3/8/93

والقرويػػػػػػة  عتمػػػػػػاد مواقػػػػػػش خاصػػػػػػة 
لمرافؽ الم سسة التدريبيػة والمسػاودة 
فػػػػػػػػي المخططػػػػػػػػات المعتمػػػػػػػػدة فػػػػػػػػي 

 مواطؽ المممكة.

اعتمػػػػػػاد مواقػػػػػػش خاصػػػػػػة لمرافػػػػػػؽ و تػػػػػػوفير ااراةػػػػػػي المواسػػػػػػبة  -3/8/93/9
عتمػػػػػدها الػػػػػويارة فػػػػػي مختمػػػػػؼ الم سسػػػػػة فػػػػػي المخططػػػػػات التػػػػػي ت

 .المواطؽ
تخصػػػػػيص مراضو لبوػػػػػاء ولػػػػػدات سػػػػػكوية خاصػػػػػة بالمعسػػػػػكرات  -3/8/93/8

والو ػػاطات المركييػػة فػػي الم سسػػة فػػي كػػؿ موطقػػة لتسػػهيؿ توفيػػ  
 البرامج غير الصفية المركيية. 

   هػ( 9063 - 9069ةمف متطمبات الخطة الوطوية الخمسية لمعمـو والتقوية. 



  19 ) 
 

 

 
 
 

 
 

 واإليرادات  جداول املتطلبات املالية - 8
 والقىي العاملة والتدريب
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 (8/1جدوؿ رقـ )
 واإليراداتالمتطمبات المالية 

 خالؿ خطة التنمية التاسعة
 )بمالييف الرياالت(           مينيالالتقني و  دريبالمؤسسة العامة لمت  الجيػة :

 
 البيػػاف

 االعتماد لعاـ 
1434/
 ىػ1431

 إجمالي تكمفة الخطة مخصصات سنوات الخطة
  -ىػ 1431/1432
 ىػ1435/1436

 
 المرحؿ لما
 بعد الخطة

1431/ 
 ىػ1432

1432/ 
 ىػ1433

1433/ 
 ىػ1434

1434/ 
 ىػ1435

1435/ 
 ىػ1436

         المشروعات تحت التنفيذ: - 1
  0365,10 1025,30 1026,50 1261,40 1216,00 1664,00 1662,00 النفقات المتكررة :* الباب األوؿ  -

  4320,26 203,60 224,25 266,00 266,41 252,22 250,32 * الباب الثاني  
  1260,00 261,36 263,45 255,66 242,32 241,00 234,06 * الباب الثالث    

  15025,05 3150,35 3065,20 3003,26 2032,63 2263,01 2656,30 المجموع الفرعي
  2453,00 03,63 203,41 446,12 640,62 062,00 062,00 * الباب الرابع    المشروعات : - 

  16462,05 3244,02 3360,21 3450,44 3563,31 3241,01 3634,30 إجمالي المشروعات تحت التنفيذ
                المشروعات الجديدة: - 2

  322,00 140,60 105,50 64,60 26,10 42,00   النفقات المتكررة :* الباب األوؿ -

  01,14 36,31 26,15 16,01 0,50 1,12   * الباب الثاني  

  32,01 11,64 2,55 6,23 3,62 1,01   * الباب الثالث  

  512,05 106,65 140,20 22,64 40,36 45,00   المجموع الفرعي

 2625 5146,00 1436,24 1366,20 1152,20 650,32 521,24   * الباب الرابع    المشروعات :  -

 2625 5650,05 1634,40 1516,40 1241,54 600,60 566,03   إجمالي المشروعات الجديدة

                إجمالي التكاليؼ: – 3

  0654,00 2135,00 2033,00 1036,00 1244,00 1206,00 1662,00 النفقات المتكررة :* الباب األوؿ -
  4462,00 030,00 011,00 204,00 266,00 260,00 250,32 * الباب الثاني  
  1312,00 223,00 262,00 262,00 252,00 243,00 234,06 * الباب الثالث  

  15532,00 3342,00 3216,00 3002,00 2063,00 2000,00 2656,30 المجموع الفرعي
 2625 6600,00 1530,56 1660,61 1500,02 1300,00 1400,24 062,00 * الباب الرابع     لمشروعات :ا -

 2625 23132,00 4262,56 4225,61 4601,02 4263,00 4402,24 3634,30 اإلجمالي العػػاـ

         اإليرادات الجارية -

         اإليرادات الجديدة -

         إجمالي اإليرادات 
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 (8/2)رقـ جدوؿ 
 التنمية التاسعة خالؿ خطةاالحتياجات اإلضافية مف القوى العاممة 

 المؤسسة العامة لمتدريب التقني والمينيالجيػة: 

 التصنيؼ المينػي

المجموع المتوفر بنياية 
 ىػ1428/1429

  ىػ1434/1431المتوقع في عاـ 
(1) 

 (2) المطموب إضافتو في كؿ سنة مف سنوات الخطة
(3) 
لمجموع ا

المضاؼ 
خالؿ 
سنوات 
 الخطة
 

 اية الخطةيالمجموع بن
 ىػ1435/1436
 الوظائؼ المشغولة ( 3+  1)

 شاغرة

 الوظائؼ المشغولة

 شاغرة

1431/
 ىػ1432

1432/
 ىػ1433

1433/
 ىػ1434

1434/
 ىػ1435

1435/
 المجموع غ س غ س غ س ىػ1436

                               وظا ؼ المدوييف  الوظا ؼ العامة( -9

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 ويير ووا ب ويير والممتاية -    

المراتػػػب مػػػف ااولػػػى لتػػػى الخامسػػػة  -    
 ع ر

2440 0 335 2440 0 360 00 66 111 144 116 613 3422 0 3422 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 مراتب القةاة – 8

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 وا دعاء العاـمعةاء هي ة التلقيؽ  – 6

 01 0 01 40 11 6 0 1 5 2 0 45 2 0 45 الوظا ؼ الصلية – 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 الوظا ؼ الفوية - 5

 4160 210 3620 3003 031 661 501 404 404 265 316 343 265 316 343 وظا ؼ معةاء هي ة التدريس – 3

 20015 1020 10660 10060 2064 2354 1625 1502 1305 310 210 6206 243 232 6206 التعميمية الوظا ؼ – 3

 126 0 126 226 11 55 42 33 25 254 0 246 233 0 246 المستخدموف – 3

 105 0 105 162 51 40 30 23 10 0 0 543 4 0 551 العمػػػاؿ – 1

 20154 1200 26266 14104 4040 3200 2603 2225 1236 1200 1136 11424 1062 1140 11432 المجموع

                                القوى العاممة عمى وظاـ العمؿ والعماؿ

 20154 1200 26266 14104 4040 3200 2603 2225 1236 1200 1136 11424 1062 1140 11432 اإلجمػػػػػػػػػالي

    غ( غير سعودييف.   س( سعوديوف.
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 (8/3) رقـ جدوؿ
 االبتعاث واإليفاد والتدريب خالؿ خطة التنمية التاسعة

 المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػػػة: 

 البػيػػػػػػػػاف

 المجموع عدد الممتحقيف والمتخرجيف

 ىػ1435/1436 ىػ1434/1435 ىػ1433/1434 ىػ1432/1433 ىػ1431/1432
-ىػ 431/1432
 ىػ435/1436

 متخرجوف ممتحقوف متخرجوف ممتحقوف متخرجوف ممتحقوف متخرجوف ممتحقوف متخرجوف ممتحقوف رجوفمتخ ممتحقوف

               فاد الداخميياإل

 236 275 24 55 24 55 64 55 74 55 66 55 الدبمـو -

 339 224 44 44 44 44 14 44 145 44 132 44 بكالوريوس -

 148 244 44 44 44 44 44 44 14 44 14 44 ماجستير -

 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دكتوراه -

 723 695 144 139 144 139 114 139 189 139 212 139 المجموع الفرعي

 4 4                      البعثات

 237 544 144 144 144 144 34 144 3 144 4 144 بكالوريوس -

 595 1254 154 254 154 254 154 254 55 254 94 254 ماجستير -

 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دكتوراه -

 832 1754 254 354 254 354 184 354 58 354 94 354 المجموع الفرعي

 4 4                     : الدورات التدريبية

 8544 8544 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 التدريب داخؿ الجهة -

 7554 7554 1514 1514 1514 1514 1514 1514 1514 1514 1514 1514 التدريب داخؿ المممكة -

 6344 6344 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 التدريب خارج المممكة -

 22354 22354 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474 المجموع الفرعي

 23945 24795 4824 4959 4824 4959 4768 4959 4717 4959 4772 4959 المجمػػوع العػػػاـ
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 املـالحــــــق
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 (1الممحؽ رقـ )
 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية تحت التنفيذ تكمفة البرامج والمشروعات

 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 
 لاير( )مميوف                               المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػة :

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي 
لما بعد 
 الخطة

1431 /
 ىػ1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

                 مشاريع تحت التنفيذ

 مراكي التدريب إو اءاستكماؿ 
1,13 1 1,13       1,13 1 

 اللاسب اتلي ومجهيةتوريد معدات 
5 5 1       5 1 

 توسعة اللاسب اتلي
6 6 1       6 1 

 توسعة الكميات معماؿ
0,36 1 0,36       0,36 1 

 وا  راؼالدراسات والتصاميـ 
85,30 85 1,30 1     85,30 1 

 لمديوة ، بريدة، الخرج (، الدماـ، ا ا لساءاستبداؿ وتجهيي المعاهد الصواعية في   
65,36 85 91,36 1     65,36 1 

 1 93     1 1 93 93 وتجهيي المعاهد الصواعية في  القوف ة، الدوادمي، عرعر، صبياء، سراة عبيدة( إو اء

 1 1,38       1,38 1 1,38 (ا لساءوتجهيي معاهد تجارية  بريدة، خمبس م يط، تبوؾ، الرس، الدماـ،  إو اء

ةافاتمات ترمي  1 01       1 01 01 وتأهيؿ مباوي قا مة وا 
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 (1الممحؽ رقـ )تابع 
 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية تحت التنفيذ تكمفة البرامج والمشروعات

 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 
 لاير( )مميوف                               المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػة :

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي 
لما بعد 
 الخطة

1431 /
 ىػ1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

 1 61,19 1 1 91,19 91 91 61,19 وا لكترووية بجدة البالةكميات  خرج عرعر بي ة دوادمي القوف ة  الطا ؼ الدماـ  تجهيي

 1 95    1 95 95 بي ه(-عرعر-الخرج- الجوؼجديدة كميات تقوية  مربش وتجهيي إو اء

 1 50,33   95,33 91 81 50,33 الدرب( \بمقرف\القريات.\ظهراف الجووب\لوطة  سدير\لوطة بوي تميـ\معاهد صواعية بالقويعية( 3 

 1 83,33    3,33 81 83,33 الوماص\ خميس م يط\لا ؿ\مكة\بريدة\اليلفي\المجمعة\تجهييات ت غيؿ كميات وادي الدواسر

 1 0,83    1,33 6,5 0,83 إو اء وتجهيي خمسة معاهد مهوية صواعية في السجوف

 1 91    1 91 91 استكماؿ وتلديث اجهية التكييؼ ومعدات واجهية الس مة

 1 5    1 5 5 ا لكتروويالتدريب تجهييات 

 1 93    1 93 93 جدة\مبها\الجوؼ\وجراف\يافاج\ات تبوؾتجهيي كمي

 4 344,43 4 4 25,78 54,75 223,5 344,43 إجمالي المشروعات العامة
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 (1تابع الممحؽ رقـ )

 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية تحت التنفيذ تكمفة البرامج والمشروعات
 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 

 لاير( )مميوف                              العامة لمتدريب التقني والمينيالمؤسسة  الجيػػة :

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي 
لما بعد 
 الخطة

1431 /
 ىػ1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

         :منطقة الرياض 

 1 99,38   8,38 6 6 6 99,38 استكماؿ تجهيي الكمية التقوية بالرياض  9/9

 1 99,65     1 99,65 1 99,65 بالرياض الم سسةمبوي  إو اء 9/8

 1 1,3       1,3 1 1,3 مركي تدريب مهوي بالرياض إو اء

 1 50       1 50 50 يلفي\مجمعة\وادي الدواسر\وتجهيي كميات تقوية في الدوادمي إو اء

 1 63,15     99,15 1 85 63,15 عفيؼ\ااف ج\المجمعة\استبداؿ مباوي المعاهد المهوية الصواعية في  قراء

 1 51,15 1 1,38 93 93 93,96 51,15 إو اء وتجهيي الكمية التقوية في القويعية

 1 96,55   1 1 3,55 3 96,55 تجهييات لت غيؿ الكمية التقوية بالقويعية وكمية اعدد المدربيف بالرياض

 1 3,36       6,36 6 3,36 إو اء وتجهيي معهد مهوي صواعي في الدرعية

 1 83,35   1 3,35 1 96 83,35 ( بالرياض  استبداؿ(6إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي 

لوطة  \القويعية \تجهييات لت غيؿ المعاهد المهوية الصواعية في   الرياض
 ارطاوية(ا\رماح\الدرعية\سدير

6,16 1,3 8,66 1 1   6,16 1 
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 (1الممحؽ رقـ )تابع 
 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية تحت التنفيذ تكمفة البرامج والمشروعات

 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 
 لاير( )مميوف                                المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػة :

 ػافالبيػ
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي 
لما بعد 
 الخطة

1431 /
 ىػ1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

 4 05,92     4 5,92 04 05,81 بالرياض التقوية بالكمية ال ال ة المرلمة إو اء

 4 9,55     4 1,55 1 8,35 صواعي بسجف الخرجوتجهيي المعهد المهوي ال إو اء

 \الخرج\ وادي الدواسر\تجهييات لت غيؿ المعهد العالي التقوي لمبوات بالرياض 
 اف ج \الدوادمي

8,93 9,11 4       9,11 4 

 \لوطة تميـ \الدوادمي \  6تجهييات لت غيؿ المعاهد المهوية الصواعية في  الرياض
 ( اللريؽ

0,63 9 9,65       0,65 4 

 4 95,11   5,11 7 7 5 83,39 إو اء معهد التدريب المهوي با رطاويه

 4 95 4 5 7 7 5 83 إو اء معهد التدريب المهوي بالسميؿ

 4 16,56 4 6,56 0 0 9 96,56 إو اء مبوى إدارة التدريب الوسا ي بالرياض

 4 19,1 9 6 6,1 9 9 98,3    إو اء إسكاف معهد إعداد المدربات بالرياض

 4 364,45 2 31,78 59,5 84,16 183,41 364,45 منطقة الرياضفي مشاريع تحت التنفيذ إجمالي 

 



  911 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )
 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية تحت التنفيذ تكمفة البرامج والمشروعات

 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 
 لاير( )مميوف                             تقني والمينيالمؤسسة العامة لمتدريب ال الجيػػة :

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي 
لما بعد 
 الخطة

1431 /
 ىػ1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

         :منطقة مكة المكرمة

 4 11,75     4 6,75 1 99,35 مهوي صواعي  في راب  وتجهيي معهد إو اء

 4 19,12     4 09,12 04 38,31 الطا ؼ \وتجهيي كميات تقوية في القوف ة  إو اء

 4 95       4 95 85 الميث\جدة\استبداؿ مباوي المعاهد المهوية الصواعية في مكة

 4 1,20       1,20 4 9,10 استبداؿ مبوى المعهد ال اووي التجاري في الطا ؼ

 4 55,95   4 11 12,95 11 55,83 إو اء كمية تقوية بمكة المكرمة

 4 95,15     4 7,15 11 85,35 اةـ(\إو اء وتجهيي المعاهد المهوية الصواعية في  جدة 

 4 9       4 9 8 جدة(\تجهييات لت غيؿ المعاهد المهوية الصواعية في  القوف ه 

 4 9,11       9,11 4 8,93 بجدة ةكتروويا لترميـ مباوي الكمية 

 4 6,00     1 1,00 1 6,00 وتجهيي المعهد المهوي الصواعي بسجف الطا ؼ إو اء

 4 6,11     1,11 1 1 6,93 تجهييات لت غيؿ المعاهد المهوية الصواعية في تربة وراب  ومةـ

 4 54     4 95 95 51 بجدة التقويةاستبداؿ مباوي الكمية 

 4 19,1 9,1 6 6 9 9 98,3  المدربات بجدة إعدادمعهد  إسكافء إو ا

 1 672,62 6,1 1 61,01 017,10 041 672,62 منطقة مكة المكرمةمشاريع تحت التنفيذ إجمالي 



  919 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )
 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية تحت التنفيذ تكمفة البرامج والمشروعات

 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 
 لاير( )مميوف                             المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػة :

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي 
لما بعد 
 الخطة

1431 /
 ىػ1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

         :نطقة المدينة المنورة م

 1 0,31 1,31 9,5 9,5 9 1 0,31 وتجهيي كميه تقويه بالمديوة إو اء

 1 35,83 1 1 61,83 61 85 35,83 يوبش\بدر\المهد\وتجهيي معاهد مهوية صواعية في الع  إو اء

 1 1,85    1,85 1 1,85 الموورة المديوةاستبداؿ مبوى المعهد ال اووي التجاري في 

 1 03  1 3 81 81 03 إو اء وتجهيي الكمية التقوية بيوبش

 1 1,3    1 1,3 1,3 تجهييات لت غيؿ الكمية التقوية في يوبش والمديوة الموورة

 1 01,60 3,60 3 1 1 3 01,60 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في العيص

 1 6,9    9,3 9,6 6,9 تجهييات لت غيؿ كمية الفودقة والسيالة بالمديوة

 4 182,56 7,23 9,5 48,78 62,45 55 182,56 منطقة المدينة المنورةمشاريع تحت التنفيذ إجمالي 



  918 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )
 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية تحت التنفيذ تكمفة البرامج والمشروعات

 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 
 لاير( )مميوف                              دريب التقني والمينيالمؤسسة العامة لمت الجيػػة :

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي 
لما بعد 
 الخطة

1431 /
 ىػ1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

         :منطقة القصيـ 

 1 58,11 0,11 91 99 98 95 58,11 كمية تقوية في الرسوتجهيي  إو اء

 1 8,58       9,98 9,0 8,58 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في سجف بريده

 1 9       1 9 9 الغ اء والبي ة في بريدة \الرس  \تجهييات لت غيؿ الكمية التقوية بعويية 

 1 9         9 9 ببريدة وعويية تجهييات لت غيؿ المعهد العالي التقوي لمبوات

 1 3,60   1,30 6 6 9,5 3,60 الرس\بريدة \تجهييات لت غيؿ معهد التدريب المهوي برياض الخبراء 

 4 64,95 4,49 14,84 14 16,12 19,9 64,95 منطقة القصيـمشاريع تحت التنفيذ إجمالي 

 



  916 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )
 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية فيذتحت التن تكمفة البرامج والمشروعات

 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 
 لاير( )مميوف                             المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػة :

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي 
لما بعد 
 الخطة

1431 /
 ػى1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

         :المنطقة الشرقية

 1 81,50   1 5,50 3 3 81,50 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في الخفجي

 1 1,35       1,35 1 1,35 إو اء وتجهيي كمية تقوية في لفر الباطف

 1 0,03       1,03 0 0,03 في القطيؼاستبداؿ مبوى المعهد ال اووي التجاري 

 1 931,36 61 50,36 01 61 85 931,36 (ا لساء \الخفجي \إو اء وتجهيي الكميات التقوية في   القطيؼ

 1 1   6 6 6 1 1 تجهييات لت غيؿ الكمية التقوية بالخفجي

 1 36,5 5,5 81 93 93 90 36,5 الوعيرية( \إو اء وتجهيي المعاهد المهوية الصواعية في  بقيؽ

 \القطيؼ \إو اء وتجهيي المعاهد المهوية الصواعية في لفر الباطف
 ( استبداؿ9الهفوؼ 

35,5 95 98 91 88 3,5 35,5 1 

 1 8,13       9,13 9 8,13 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في سجف ا لساء

 1 9       1 9 9 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في سجف الخبر

 1 5,38     9,38 6 9 5,38 تجهييات لت غيؿ الكمية التقوية بالقطيؼ ولفر الباطف



  910 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )
 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية تحت التنفيذ تكمفة البرامج والمشروعات

 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 
 لاير( )مميوف                              المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػة :

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي 
لما بعد 
 الخطة

1431 /
 ىػ1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

 1 6,35     1,35 8 9 6,35 تجهييات لت غيؿ المعهد العالي التقوي لمبوات بالدماـ

 1 1,3       1 1,3 1,3 ولفر الباطف با لساءتجهييات لت غيؿ المعهد العالي التقوي لمبوات 

 1 30 5 88 93 99 81 30 استبداؿ مباوي الكمية التقويه بالدماـ

 4 451,45 48 121,73 144,11 86,41 94,8 451,45 المنطقة الشرقيةإجمالي مشاريع تحت التنفيذ 

         :قة عسير منط

 1 86,91     8,91 99 91 86,91 تهامة قلطاف(\وتجهيي المعاهد المهوية الصواعية في  رجاؿ ملمش إو اء

 1 1,13       1,13 1 1,13  وتجهيي كمية تقوية في خميس م يط إو اء

 1 06,03   8,03 98 90 95 06,03 خميس م يط\الوماص استبداؿ مباوي المعاهد المهوية الصواعية في

 1 39,10 1 95,50 93 95 90,5 39,10 إو اء وتجهيي الكمية التقوية في ملا ؿ عسير



  915 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )
 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية تحت التنفيذ تكمفة البرامج والمشروعات

 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 
 لاير( )مميوف                             المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػة :

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي 
لما بعد 
 الخطة

1431 /
 ىػ1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

 1 50,50 99,50 91 96 91 91 50,50 ( المجاردة \إو اء وتجهيي المعاهد المهوية الصواعية في  ت ميث

 1 85,90     91,90 3 3 85,90 (إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في ملايؿ عسير  استبداؿ

تجهييات لت غيؿ المعاهد المهوية الصواعية في  ظهراف 
 ت ميث(\بالقرف\الجووب

9,85 1,3 1,55       9,85 1 

 1 0     9 8 9 0 ي بسجف ابهاإو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواع

 1 9,3       1,3 9 9,3 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي بسجف بي ة

 1 1,59       1,89 1,6 1,59 تجهييات لت غيؿ المعهد المهوي الصواعي بسراة عبيدة

 1 83 1 3 3 3 3 83 استبداؿ المعهد المهوي الصواعي في ابها

 4 241,41 11,54 35,42 61,33 67,62 65,5 241,41 منطقة عسيرذ مشاريع تحت التنفيإجمالي 

 



  913 ) 
 

 

 
 (1تابع الممحؽ رقـ )

 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية تحت التنفيذ تكمفة البرامج والمشروعات
 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 

 )مميوف لاير(                              المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػة :

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي 
لما بعد 
 الخطة

1431 /
 ىػ1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

         :منطقة تبوؾ 

 1 1,18       1,18 1 1,18 كميه تقويه بتبوؾ إو اء

 1 83,6     1 3,6 81 83,6 تيماء(\المعاهد المهوية الصواعية في  ةبا وتجهيي إو اء

 1 93,13   1 9,53 5,5 91 93,13 استبداؿ مبوى معهد مهوي صواعي في الوجه

 1 3,55       1,55 3 3,55 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في اممج

 1 9,08       1,18 1,5 9,08 اؿالمعهد المهوي الصواعي في   تبوؾ( استبد يإو اء وتجهي

 1 8,91     1,31 9 1,5 8,91 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي بسجف تبوؾ

 1 8,66     1,66 9 9 8,66 تجهييات لت غيؿ المعهد العالي التقوي لمبوات بتبوؾ

 4 58,89 4 4 2,6 16,29 44 58,89 منطقة تبوؾمشاريع تحت التنفيذ إجمالي 



  913 ) 
 

 

 (1لممحؽ رقـ )تابع ا
 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية تحت التنفيذ تكمفة البرامج والمشروعات

 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 
 )مميوف لاير(                              المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػة :

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
كاليؼ ت

 الخطة

المتبقي لما 
 بعد الخطة

1431 /
 ىػ1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

         :منطقة حائؿ 
 1 6,09       8,09 9 6,09 إو اء كميه تقويه بلا ؿ

 1 8,36       1,36 8 8,36 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في بقعاء

 1 6       1 6 6 وى معهد مهوي صواعي في  لا ؿاستبداؿ مب

 1 9,83       9,83 1 9,83 استبداؿ مبوي المعهد ال اووي التجاري في لا ؿ

 1 81,1   9 91,1 91 3 81,1 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في الغيالة

 4 44,4 4 1 14,9 14,5 14 44,4 منطقة حائؿمشاريع تحت التنفيذ إجمالي 

         :الشمالية الحدود منطقة 

 1 91,65       1,65 91 91,65 رفلاء\إو اء وتجهيي المعاهد المهوية الصواعية في  طريؼ

 1 33,11 1 3,01 88 81,5 81 33,11 إو اء وتجهيي كمية التقوية في رفلاء

 1 9,36       1,36 9 9,36 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في سجف عرعر

 1 1,13       1,93 1,3 1,13 إو اء وتجهيي المعهد لمهوي الصواعي بسجف رفلاء

 1 8,31       9,31 9 8,31 تجهييات لت غيؿ المعاهد المهوية الصواعية بعرعر ورفلاء

 4 84,84 4 6,49 22 23,55 32,8 84,84 منطقة الحدود الشماليةمشاريع تحت التنفيذ لإجمالي 



  913 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )
 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية تحت التنفيذ تكمفة البرامج والمشروعات

 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 
 )مميوف لاير(                             المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػة :

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي 
لما بعد 
 الخطة

1431 /
 ىػ1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

                 :منطقة جازاف 

 1 33,33 1 95,33 89 89 81 33,33 إو اء وتجهيي الكمية التقوية في صامطه

 بوعريشم \إو اء وتجهيي المعاهد المهوية الصواعية في   الداير
 بيش(\ طهصام\

13,38 93 91 86 83 98,38 13,38 1 

 1 00,05 5,05 98 99 1 3 00,05 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في جاياف   استبداؿ(

 1 3,19       0,19 6 3,19 إو اء المرلمة ال اوية لكمية تقوية جاياف

 \الدرب  \تجهييات لت غيؿ المعاهد المهوية الصواعية في  صبيا 
 (العيدابي  \اللقو  \بيش \ة صامط

9,56 9 1,56       9,56 1 

 4 227,29 18,47 53,68 55 53,54 47 227,29 منطقة جازافمشاريع تحت التنفيذ إجمالي 



  911 ) 
 

 

 
 (1تابع الممحؽ رقـ )

 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية تحت التنفيذ تكمفة البرامج والمشروعات
 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 

 )مميوف لاير(                              المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػة :

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي 
لما بعد 
 الخطة

1431 /
 ىػ1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

         :اف منطقة نجر 

 1 1,50    1,50 1 1,50 استبداؿ مبوى المعهد ال اووي التجاري في وجراف

 1 1,53    9,53 3 1,53 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في  رورة

 1 8,33    9,33 9 8,33 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في سجف وجراف

 4 12,87 4 4 4 3,87 9 12,87 فمنطقة نجرامشاريع تحت التنفيذ إجمالي 

         منطقة الباحة

 1 3,68    3,68 1 3,68 او اء كميه تقويه بالبالة

 1 91,11  6,9 6 8 9,11 91,11 او اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في المخواة

 1 9,6    9,6 1 9,6 استبداؿ مبوى المعهد ال اووي التجاري في الباله

 1 98,33   1 0,33 3 98,33 المعهد المهوي الصواعي في بالجر يإو اء وتجهيي 

 4 31,48 4 3,1 3 15,39 9,99 31,48 منطقة الباحةمشاريع تحت التنفيذ إجمالي 



  991 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )
 )الباب الرابع( األولى ذوات األولوية تحت التنفيذ تكمفة البرامج والمشروعات

 (ىػ1435/1436 – 1431/1432) 
 لاير( )مميوف                             المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني يػػة :الج

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي 
لما بعد 
 الخطة

1431 /
 ىػ1432

1432 /
 ىػ1433

1433 /
 ىػ1434

1434 /
 ىػ1435

1435 /
 ىػ1436

                منطقة الجوؼ

 1 63,99   1 1 98,99 85 63,99 او اء وتجهيي كمية تقوية في القريات

 3,36 3 3 91 81,36 استبداؿ مبوى معهد مهوي صواعي في الجوؼ
 

81,36 1 

 1 1,38       1,38 1 1,38 استبداؿ مبوى المعهد ال اووي التجاري في الجوؼ

 1 6,36       8,36 9 6,36 تتجهييات لت غيؿ الكمية التقوية في القريا

 1,00 99 98 91 08,00 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في دومة الجودؿ
 

08,00 1 

 1 8,13       9,13 9 8,13  تجهييات لت غيؿ المعهد المهوي الصواعي في القريات وطريؼ

 1 9,11       1,51 1,5 9,11 إو اء وتجهيي المعهد المهوي الصواعي في سجف سكاكا

 1 002,12 4 17,27 17 35,12 47,5 116,89 منطقة الجوؼمشاريع تحت التنفيذ لإجمالي 

 4 2453 93,73 293,41 447,18 644,68 978 2453 مشاريع تحت التنفيذالإجمالي تكاليؼ 

 



  999 ) 
 

 

 (1الممحؽ رقـ )

 تكمفة البرامج والمشروعات الجديدة ذوات األولوية األولى )الباب الرابع(

 ىػ(1435/1436 – 1431/1432) 

 مميوف لاير             الجيػػة : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي لما 
 بعد الخطة

1431/ 1432/ 1433/ 1434/ 1435/ 

 ىػ1436 ىػ1435 ىػ1434 ىػ1433 ىػ1432

                 :منطقة الرياض

                 :المشروعات الجديدة:  ثانياً 

 49,49 145,51 23 22 34 15 15,51 155 الكمية التقوية ال اوية بمديوة الرياض 

 5,45 99,95 22 24 34 15 12,95 145 الكمية التقوية بملافظة عفيؼ 

 5 144 22 34 34 18 4 145 الكمية التقوية بملافظة الدرعية 

 2,45 142,95 22 24 34 18 12,95 145 الكمية التقوية بملافظة لوطة بوي تميـ  

 24 85 22 34 34 3 4 145 الكمية التقوية بملافظة السميؿ 

 7,95 97,45 17,54 21 34 15 13,51 145 المعهد التقوي العالي لمبوات ال اوي بمديوة الرياض 

 4 85 18,54 26 34 3,51 6,95 85 ت بملافظة عفيؼالمعهد التقوي العالي لمبوا

 41 44 22 22 4 4 4 85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة الميالمية

 75 14 14 4 4 4 4 85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة السميؿ



  998 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )

 باب الرابع(تكمفة البرامج والمشروعات الجديدة ذوات األولوية األولى )ال

 ىػ(1435/1436 – 1431/1432) 

 مميوف لاير             الجيػػة : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي لما 
 بعد الخطة

1431/ 1432/ 1433/ 1434/ 1435/ 

 ىػ1436 ىػ1435 ىػ1434 ىػ1433 ىػ1432

 4 64 4 15 15 13 17 64 المعهد المهوي الصواعي الرابش بمديوة الرياض 

 16 44 4 14 14 11 13 64 استبداؿ إو اءات معهد العمارة والت ييد بمديوة الرياض

 4 16 5 3 3 2 3 24 ترميـ وتأهيؿ إو اءات المعهد المهوي الصواعي ال الث بمديوة الرياض

 4 6 4 4 2 1 3 6 الصواعي بسجف الرياض  الومو جي( المعهد المهوي 

 4 54 4 11 12 14 17 54 استبداؿ إو اءات المعهد المهوي الصواعي بملافظة اليلفي 

 4 44 11 11 11 7 4 44 المعهد المهوي الصواعي بمركي وفي

 4 44 11 11 11 7 4 44 المعهد المهوي الصواعي بمركي الرويةة

 14 34 14 14 14 4 4 44 اعي بمركي العييوة والجبيمة المعهد المهوي الصو

 11 39 13 13 13 4 4 54 المعهد المهوي الصواعي بملافظة ةرماء

 24 26 13 13 4 4 4 54 المعهد المهوي الصواعي بملافظة لريم ء

 23 27 14 13 4 4 4 54 المعهد المهوي الصواعي بمركي اللاير

 37,45 2,95 2,95 4 4 4 4 44 جرالمعهد المهوي الصواعي بمركيسا

 330,50 1110,41 250,03 301 206 132,51 114,26 1441 إجمالي تكاليؼ المشروعات الجديدة لمنطقة الرياض



  996 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )

 تكمفة البرامج والمشروعات الجديدة ذوات األولوية األولى )الباب الرابع(

 ىػ(1435/1436 – 1431/1432) 

 مميوف لاير             مؤسسة العامة لمتدريب التقني والمينيالجيػػة : ال

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي لما 
 بعد الخطة

1431/ 1432/ 1433/ 1434/ 1435/ 

 ىػ1436 ىػ1435 ىػ1434 ىػ1433 ىػ1432

                   منطقة مكة المكرمة

                 ثانيًا : المشروعات الجديدة:

 32,49 122,51 22 15 34 34 25,51 155 الكمية التقوية ال اوية بمديوة مكة المكرمة 

 6 99 23 22 28 26 4 145 الكمية التقوية بملافظة الميث

 16,45 88,95 24 24 18 2 24,95 145 الكمية التقوية ال اوية بملافظة الطا ؼ 

 81,8 73,2 29 25 19,2 4 4 155 ية التقوية ال اوية بملافظة جدة الكم

 39,45 65,95 21 15 2 2 25,95 145 الكمية التقوية بملافظة الجمـو

 28 77 54 27 4 4 4 145 الكمية التقوية بملافظة راب 

 44 65 36 29 4 4 4 145 الكمية التقوية بملافظة خميص

 84,45 24,95 14 5 4 3 2,95 145 الكمية التقوية بملافظة الخرمة

 4 145 12 24 26 17 34 145 المعهد التقوي العالي لمبوات ال اوي بمديوة مكة المكرمة

 4 85 4 4 34 25 34 85 استبداؿ إو اءات المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة الطا ؼ

 4 85 12 23 34 24 4 85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة الميث

 4 85 15 24 25 25 4 85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة الجمـو



  990 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )

 تكمفة البرامج والمشروعات الجديدة ذوات األولوية األولى )الباب الرابع(

 ىػ(1435/1436 – 1431/1432) 

 مميوف لاير             الجيػػة : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي لما 
 بعد الخطة

1431/ 1432/ 1433/ 1434/ 1435/ 

 ىػ1436 ىػ1435 ىػ1434 ىػ1433 ىػ1432

 63 22 22 4 4 4 4 85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة خميص

 4 54 4 12 12 14 16 54 خرمة المعهد المهوي الصواعي بملافظة ال

 4 64 4 14 14 13 19 64 المعهد المهوي الصواعي ال اوي بمديوة مكة المكرمة 

 4 6 4 4 2 2 2 6 المعهد المهوي الصواعي بسجف جدة  الومو جي(  

 4 54 13 13 12 12 4 54 المعهد المهوي الصواعي ال اوي بملافظة الطا ؼ

 4 6 4 2 2 2 4 6 الطا ؼ  الومو جي(  المعهد المهوي الصواعي بسجف 

 21 39 14 13 12 4 4 64 المعهد المهوي الصواعي الرابش بملافظة جدة 

 7 33 11 11 11 4 4 44 المعهد المهوي الصواعي بمركي العرةية ال مالية 

 25 25 13 12 4 4 4 54 المعهد المهوي الصواعي بملافظة خميص

 25 25 13 12 4 4 4 54 الكامؿ المعهد المهوي الصواعي بملافظة

 17 23 12 11 4 4 4 44 المعهد المهوي الصواعي بمركي قيا ال داديف

 28 12 12 4 4 4 4 44 المعهد المهوي الصواعي بمركي المظيمؼ

 549,44 1327,56 364 321 277,2 189 176,36 1837 إجمالي تكاليؼ المشروعات الجديدة  لمنطقة مكة المكرمة



  995 ) 
 

 

 (1ممحؽ رقـ )تابع ال

 تكمفة البرامج والمشروعات الجديدة ذوات األولوية األولى )الباب الرابع(

 ىػ(1435/1436 – 1431/1432) 

 مميوف لاير             الجيػػة : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي لما 
 بعد الخطة

1431/ 1432/ 1433/ 1434/ 1435/ 

 ىػ1436 ىػ1435 ىػ1434 ىػ1433 ىػ1432

                  :منطقة المدينة المنورة 

                  ثانيًا : المشروعات الجديدة:

 23 82 22 34 34 4 4 145 الكمية التقوية  بملافظة الع  

 64,1 24,9 15 2,95 2 2 2,95 85 بملافظة بدر المعهد التقوي العالي لمبوات

 82,45 2,95 2,95 4 4 4 4 85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة الع 

 4 56 4 15 12 11 18 64 المعهد المهوي الصواعي ال الث بمديوة المديوة الموورة 

 4 44 4 12 13 15 4 44 المعهد المهوي الصواعي بمركي جبؿ رةوى    

 4 6 4 2 2 2   6 عهد المهوي الصواعي بسجف المديوة الموورة  الومو جي(الم

 160,15 211,25 30,05 61,05 50 30 20,05 321 إجمالي تكاليؼ المشروعات الجديدة  لمنطقة المدينة المنورة



  993 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )

 تكمفة البرامج والمشروعات الجديدة ذوات األولوية األولى )الباب الرابع(

 ىػ(1435/1436 – 1431/1432) 

 مميوف لاير             الجيػػة : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي لما 
 بعد الخطة

1431/ 1432/ 1433/ 1434/ 1435/ 

 ػى1436 ىػ1435 ىػ1434 ىػ1433 ىػ1432

                   منطقة القصيـ

                 ثانيًا : المشروعات الجديدة:

 154 5         5 155 استبداؿ إو اءات كمية الغ اء والبي ة بمديوة بريدة

 64 45 23 22 4 4 4 145 الكمية التقوية بملافظة البكيرية

 23 82 22 34 34 4 4 145 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة الرس

 4 54 12 12 12 14,45 3,95 54 المعهد المهوي الصواعي بملافظة الوبهاوية 

 1 49 12 11 14 9 7 54 المعهد المهوي الصواعي بملافظة ااسياح

 17 23 12 11 4 4 4 44 المعهد المهوي الصواعي بمركي ةرية

 42 8 8 4 4 4 4 54 المعهد المهوي الصواعي بملافظة عيوف الجواء 

 203 262 20 26 52 10,05 15,05 555 إجمالي تكاليؼ المشروعات الجديدة لمنطقة القصيـ



  993 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )

 تكمفة البرامج والمشروعات الجديدة ذوات األولوية األولى )الباب الرابع(

 ىػ(1435/1436 – 1431/1432) 

 مميوف لاير             الجيػػة : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي لما 
 بعد الخطة

1431/ 1432/ 1433/ 1434/ 1435/ 

 ىػ1436 ىػ1435 ىػ1434 ىػ1433 ىػ1432

                  :منطقة الشرقية

                  ثانيًا : المشروعات الجديدة:

 4 145 25 16 34 15 19 145 الكمية التقوية بملافظة الخبر

 6 99 29 25 34 15 4 145 الكمية التقوية بملافظة الجبيؿ

 14,9 94,1 14,45 24 25,45 15 24 145 الكمية التقوية بملافظة بقيؽ

 85 4  1         85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة ا لساء

 4 85 16 22 22 25 4 85 لعالي لمبوات بملافظة الخبرالمعهد التقوي ا

 63,45 21,95 19 2,95 4 4 4 85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة الجبيؿ

 1,58 48,42 14,56 14 12 8 7,86 54 المعهد المهوي الصواعي بملافظة الخبر

 22,45 27,95 13 12 2,95 4 4 54 استبداؿ إو اءات المعهد المهوي الصواعي بملافظة ا لساء

 12,45 27,95 13 12 2,95 4 4 44 المعهد المهوي الصواعي بمركي العيوف با لساء

 4 6 2 2 2 4 4 6 المعهد المهوي الصواعي بسجف الدماـ  الومو جي(

 25 25 13 12 4 4 4 54 المعهد المهوي الصواعي بملافظة رمس توورة

 54 4  2         54 المعهد المهوي الصواعي بمركي الظهراف

 44 4  1         44 المعهد المهوي الصواعي بمركي القيصومة

 315,63 544,37 154,61 133,95 126,95 78 46,86 856 إجمالي تكاليؼ المشروعات الجديدة لممنطقة الشرقية



  993 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )

 الرابع( تكمفة البرامج والمشروعات الجديدة ذوات األولوية األولى )الباب

 ىػ(1435/1436 – 1431/1432) 

 مميوف لاير             الجيػػة : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي لما 
 بعد الخطة

1431/ 1432/ 1433/ 1434/ 1435/ 

 ىػ1436 ىػ1435 ىػ1434 ىػ1433 ىػ1432

                   منطقة عسير 

                  ثانيًا : المشروعات الجديدة:

 3,4 141,6 26,6 25 25 25 4 145 الكية التقوية بملافظة المجاردة

 47,45 57,95 44 15 2,95 4 4 145 الكية التقوية بملافظة ظهراف الجووب 

 37,9 67,1 39,45 28,45 4 4 4 145 الكية التقوية بملافظة بمقرف

 1 144 4 25 25 25 29 145 الكية التقوية بملافظة سراة عبيدة 

 4,39 84,61 16,45 18,56 25 25 4 85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة المجاردة

 4 85 14 25 25 25 4 85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة ظهراف الجووب

 4 85 4 24 25 15 25 85 هد التقوي العالي لمبوات بملافظة خميس م يطاستبداؿ إو اءات المع

 63 22 22 4 4 4 4 85 إستبداؿ إو اءات المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة بي ة

 63 22 22 4 4 4 4 85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة بمقرف

 2,45 47,95 4 8 12 8 19,95 54 المعهد المهوي الصواعي بملافظة ملد رفيدة

 8 32 11 11 14 4 4 44 المعهد المهوي الصواعي بمركي اللايمي



  991 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )

 تكمفة البرامج والمشروعات الجديدة ذوات األولوية األولى )الباب الرابع(
 ىػ(1435/1436 – 1431/1432) 

 ميوف لايرم             الجيػػة : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي لما 
 بعد الخطة

1431/ 1432/ 1433/ 1434/ 1435/ 

 ىػ1436 ىػ1435 ىػ1434 ىػ1433 ىػ1432

 19,13 24,87 9 8 3,87 4 4 44 استبداؿ إو اءات المعهد المهوي الصواعي بمركي اللريةه 

 4 6 2 2 2 4 4 6 معهد المهوي الصواعي بسجف مبها  الومو جي(ال

 37,45 2,95 2,95 4 4 4 4 44 المعهد المهوي الصواعي بمركي وادي بف ه بؿ

 4 4             المعهد المهوي الصواعي بمركي بارؽ  سالؿ(

 221,06 630,03 200,65 125,61 155,22 123 63,05 1021 إجمالي تكاليؼ المشروعات الجديدة منطقة عسير

 4 4             :منطقة تبوؾ 

 4 4             ثانيًا : المشروعات الجديدة:

 83 22 22 4 4 4 4 145 الكمية التقوية بملافظة ةباء

 23 22 22 0 0 0 0 105 إجمالي تكاليؼ المشروعات الجديدة منطقة تبوؾ

 4 4             :منطقة حائؿ 

 4 4             وعات الجديدة:ثانيًا : المشر 

 61 44 22 22 4 4 4 145 الكمية التقوية بملافظة الغيالة

 38,1 46,9 22 22 2,9 4 4 85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة الغيالة

 11,45 28,95 9 9 8 2,95 4 44 المعهد المهوي الصواعي بمركي اللا ط  

 28,31 11,69 8 3,69 4 4 4 44 يالمعهد المهوي الصواعي بمركي ال مم

 138,46 131,54 61 56,69 14,9 2,95 4 274 إجمالي تكاليؼ المشروعات الجديدة منطقة حائؿ



  981 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )

 تكمفة البرامج والمشروعات الجديدة ذوات األولوية األولى )الباب الرابع(

 ىػ(1435/1436 – 1431/1432) 

 مميوف لاير             لمتدريب التقني والمينيالجيػػة : المؤسسة العامة 

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي لما 
 بعد الخطة

1431/ 1432/ 1433/ 1434/ 1435/ 

 ىػ1436 ىػ1435 ىػ1434 ىػ1433 ىػ1432

                   :منطقة الحدود الشمالية 

                  : المشروعات الجديدة: ثانياً 

 38,47 46,93 22 22 2,93 4 4 85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة رفلا

 38,47 46,93 22 22 2,93 4 4 85 إجمالي تكاليؼ المشروعات الجديدة منطقة الحدود الشمالية

 4 4             :منطقة جازاف 

 4 4             ثانيًا : المشروعات الجديدة:

 16,95 88,45 25,45 25 25 13 4 145 الكية التقوية بملافظة صبيا

 18,43 86,97 26,97 25 25 14 4 145 الكية التقوية بملافظة مبو عريش

 142,36 2,64 2,64 4 4 4 4 145 الكية التقوية بملافظة بيش

 18 67 23 22 22 4 4 85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة مبو عريش

 44 45 23 22 4 4 4 85 المعهد التقوي العالي لمبوات بملافظة صامطة

 3 47 13 12 12 14 4 54 المعهد المهوي الصواعي بملافظة ةمد



  989 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )

 تكمفة البرامج والمشروعات الجديدة ذوات األولوية األولى )الباب الرابع(

 ىػ(1435/1436 – 1431/1432) 

 مميوف لاير             ة : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والمينيالجيػػ

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي لما 
 بعد الخطة

1431/ 1432/ 1433/ 1434/ 1435/ 

 ىػ1436 ىػ1435 ىػ1434 ىػ1433 ىػ1432

 13 37 13 12 12 4 4 54 الريث المعهد المهوي الصواعي بملافظة

 44 14 14 4 4 4 4 54 المعهد المهوي الصواعي بملافظة اللرث  الخوبة(

 45 5 5 4 4 4 4 54 المعهد المهوي الصواعي بملافظة ملد المسارلة

 34 14 14 4 4 4 4 44 المعهد المهوي الصواعي بمركي المةايا  اللكامية(

 326,34 302,66 151,66 112 06 33 0 625 ة منطقة جازافإجمالي تكاليؼ المشروعات الجديد

 4 4             :منطقة نجراف 

 4 4             ثانيًا : المشروعات الجديدة:

 75 34 15 14 5 4 4 145 الكية التقوية بملافظة  رورة

 5,45 79,95 4 23 22 14 24,95 85 المعهد التقوي العالي لمبوات  بملافظة  رورة 

 1,1 48,9 4 8 12 8 24,9 54 لمعهد المهوي الصواعي بملافظة لبووا ا

 21,15 152,25 15 41 30 12 45,25 240 إجمالي تكاليؼ المشروعات الجديدة منطقة نجراف



  988 ) 
 

 

 (1تابع الممحؽ رقـ )

 تكمفة البرامج والمشروعات الجديدة ذوات األولوية األولى )الباب الرابع(

 ىػ(1435/1436 – 1431/1432) 

 مميوف لاير             الجيػػة : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني

 البيػػاف
إجمالي 
 التكاليؼ

إجمالي  مخصصات سنوات الخطة
تكاليؼ 
 الخطة

المتبقي لما 
 بعد الخطة

1431/ 1432/ 1433/ 1434/ 1435/ 

 ىػ1436 ىػ1435 ىػ1434 ىػ1433 ىػ1432

                 منطقة الباحة

                 ثانيًا : المشروعات الجديدة:

 77 28 28 4 4 4 4 145 الكمية التقوية بملافظة المودؽ

 2,95 142,45 4 25 25 25 27,45 145 استبداؿ المعهد التقوي العالي لمبوات  بمديوة البالة

 14,19 39,81 15 14 8 2,81 4 54 المعهد المهوي الصواعي بملافظة العقيؽ 

 26 24 13 8 3 4 4 54 المعهد المهوي الصواعي بملافظة قموه

 116,14 193,86 56 47 36 27,81 27,45 314 إجمالي تكاليؼ المشروعات الجديدة منطقة الباحة

 4 4             منطقة الجوؼ

 4 4             ثانيًا : المشروعات الجديدة:

 2 4 2 2 4 4 4 6 ومو جيالمعهد المهوي الصواعي بسجف سكاكا ال

 2 4 2 2 0 0 0 6 إجمالي تكاليؼ المشروعات الجديدة منطقة الجوؼ

 2685,44 5147,44 1436,94 1376,24 1152,84 659,32 521,84 7832,44 إجمالي تكاليؼ المشروعات الجديدة لممؤسسة

 2685,44 7644,44 1530,56 1660,61 1500,02 1300,00 1400,24 10225,00 إجمالي تكاليؼ مشروعات الباب الرابع لممؤسسة

  



  986 ) 
 

 

 (2رقـ )لممحؽ ا
 حسب المناطؽ ذات األولوية الثانيةالمشروعات 

 المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػػة :
 المشروع المنطقة

 المعهد المهوي الصواعي الخامس بمديوة الرياض الرياض

 مكة المكرمة

 الث بمديوة مكة المكرمة المعهد المهوي الصواعي ال 

 المعهد المهوي الصواعي الرابش بمديوة مكة المكرمة 

 بوي مالؾ  لداد المعهد المهوي الصواعي بمركي 

 المعهد المهوي الصواعي  بمركي المويه    

 المديوة الموورة
 الكمية التقوية بملافظة بدر

 المعهد المهوي الصواعي بوادي الفرع

 قيةالموطقة ال ر 

 المعهد المهوي الصواعي بمركي ال قبة

 المعهد المهوي الصواعي بملافظة قرية العميا

 ركي صفوىمالمعهد المهوي الصواعي ب

 المعهد المهوي الصواعي بمركي سيهات

 العمرافبقرية المعهد المهوي الصواعي 

 ال عبةبقرية المعهد المهوي الصواعي 

 الطرؼية بقر المعهد المهوي الصواعي 

 البطاليةبقرية المعهد المهوي الصواعي 

 عسير

 الكية التقوية بملافظة ملد رفيدة

 المعهد المهوي الصواعي بمركي بلر مبو سكيوة 

 المعهد المهوي الصواعي بمركي قوا  ق عة( 

 المعهد المهوي الصواعي بمركي بممسمر 

 جاياف

 المعهد المهوي الصواعي بمركي الموسـ 

 الطواؿالمعهد المهوي الصواعي بمركي 
 المعهد المهوي الصواعي بمركي فيفا 

 وادي جاياف  الرياف(المعهد المهوي الصواعي بمركي 

 المعهد المهوي الصواعي بملافظة الخرخير وجراف

 البالة
 الكمية التقوية بملافظة قموة

 الكمية التقوية بملافظة بمجر ي

  القهاد( ىي بملافظة القر المعهد المهوي الصواع



  980 ) 
 

 

 (2رقـ )لممحؽ )تابع( ا
 عامة ذات األولوية الثانيةالمشروعات 

 المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني الجيػػػة :
 المشروع

 إو اء وتجهيي إسكاف معةاء هي ة التدريب في الولدات التدريبية  المرلمة ااولى(
 ب في الولدات التدريبية  المرلمة ال اوية(إو اء وتجهيي إسكاف معةاء هي ة التدري

 إو اء وتجهيي إسكاف معةاء هي ة التدريب في الولدات التدريبية  المرلمة ال ال ة(
 إو اء وتجهيي إسكاف معةاء هي ة التدريب في الولدات التدريبية  المرلمة الرابعة(

  المرلمة الخامسة( إو اء وتجهيي إسكاف معةاء هي ة التدريب في الولدات التدريبية
  إو اء وتجهيي وت غيؿ المرافؽ الترويلية والرياةية.

 مقرات لألودية التقوية ا بتكاريةإو اء وتجهيي وت غيؿ 
 معرض تقوي و مهوي ت قيفي وترفيهي دا ـ لط ب التعميـ العاـ إو اء وتجهيي وت غيؿ 

 في كؿ مجمس لمتدريب التقوي والمهوي
 ؿ ولدات سكوية خاصة بالمعسكرات والو اطات المركيية في الم سسة في كؿ موطقةإو اء وتجهيي وت غي

 %( مف الولدات التدريبية القا مة81ولدات صلية بمعدؿ سووي  إو اء وتجهيي وت غيؿ 

 مركي لمتوجيه المهويإو اء وتجهيي وت غيؿ 
 ج الداخمي في الم سسة مركي مختص بوقؿ التقوية اعداد وتوفي  البروامإو اء وتجهيي وت غيؿ 

 ودراسة وتطوير إمكاوياتها في ه ا المجاؿ
 مركي يعوى بالتدرب ا لكترووي ومصادر التدريب.إو اء وتجهيي وت غيؿ 
 م اركة القطاع الخاص بلتطبيؽ إجراءات الفلص المهوي  ( مركي متخصص85 إو اء وتجهيي وت غيؿ 
 لمو آت ( مركيًا لتومية ا85إو اء وتجهيي وت غيؿ  

 الصغيرة والمتوسطة في مدف وملافظات المممكة
  راء مراةي لمولدات التي لـ يتلقؽ لها مراةي

 تأهيؿ مباوي قا مة لتكوف مقرًا ل دارات ا  رافية بالمواطؽ
 دربيف في المغة ا وجميييةتالبروامج التلةيري لمم

 لجديدة والقا مة لمقابمة التوسش في الطاقةتلديت و استبداؿ مجهية تلويؿ الجهد الكهربا ي لمولدات ا
 ( برامج تدريبية معتمدة سوويًا مختصة بالتطور التقوي والصواعي5توفير التجهييات ال يمة لتوفي   

 ( 85المرلمة ااولى لبدء الت غيؿ الفعمي لمولدات التدريبية عف طريؽ جهات الت غيؿ المختارة   ت غيؿ عدد  
مميوف لاير لكؿ معهد تدريبي(  61مميوف لاير لكؿ كمية( و  31( ملؼ متدرب   35استيعابية  ولدة تدريبية بطاقة 

 سووياً 
 بواء جهاي ل  راؼ عمى ت غيؿ الولدات التدريبية

  إستراتيجية تصميـ وتطوير تقوية وظـ المعمومات وا تصا ت بالم سسة 
 ( لاةوات مهوية جديدة سوويا6توفي  بروامج  و اء  
 ( مو أة صغيرة سوويا 9111توفي  بروامج  و اء  

 (1436ػ  1431ضمف متطمبات الخطة الوطنية الخمسية لمعمـو والتقنية )ىػ 



  985 ) 
 

 

(3رقـ )لممحؽ ا
 

 ىػ1424/1425الممولة مف فائض إيرادات ميزانية السنة المالية  اتعرو المش

 الجية : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني  

 اسـ المشروع ـ
المنطقة اإلدارية  

 والموقع

التكاليؼ الكمية 
المعتمدة 
 بالمميوف

 31,11 الرياض / الرياض إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في الرياض  9

 33,11 الرياض / المجمعة إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في المجمعة   8

 ادي الدواسر  إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في و  6
الرياض  /وادي 

 الدواسر
35,01 

 85,95 الرياض  /الرياض إو اء المعهد العالي  عداد المدربات في الرياض   0

 35,91 الرياض  /الخرج إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في الخرج   5

 63,51 الرياض  / ادؽ إو اء معهد التدريب المهوي في  ادؽ  3

 ى معهد التدريب المهوي في وادي الدواسر استبداؿ مبو 3
الرياض  /وادي 

 الدواسر
01,11 

 88,11 الرياض تجهييات كمية إعداد المدربيف  الجيء ال اوي(   3

 33,11 الرياض / القويعية إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات بالقويعية  1

 إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في مكة المكرمة    91
مكة المكرمة / مكة 

 المكرمة
33,11 

 33,61 مكة المكرمة /جدة إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في جده 99

 30,91 مكة المكرمة  /القوف ة إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في القوف ه   98

 38,11 مكة المكرمة  /جدة إو اء المعهد العالي  عداد المدربات في جده  96

 0,58 مكة المكرمة  /الطا ؼ و اء المعهد العالي التقوي لمبوات في الطا ؼإ 90

 38,11 مكة المكرمة  /جدة إو اء كمية إعداد المدربيف في جده   95



  983 ) 
 

 

(3رقـ )لممحؽ تابع ا
 

 ىػ1424/1425الممولة مف فائض إيرادات ميزانية السنة المالية  اتعرو المش

 قني والميني  الجية : المؤسسة العامة لمتدريب الت

 اسـ المشروع ـ
المنطقة اإلدارية  

 والموقع

التكاليؼ الكمية 
المعتمدة 
 بالمميوف

 61,11 مكة المكرمة  /روية إو اء معهد التدريب المهوي في رويه   93

 1,51 مكة المكرمة  /جدة تجهيي المعهد العالي التقوي لمبوات بجده   93

93 
هوػػي فػػي مكة/جػػدة/الميث  جػػيء اسػػتبداؿ مبػػاوي معاهػػد التػػدريب الم

  اوي  
 85,11 مكة المكرمة  / متعدد

 إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في المديوة الموورة 91
المديوة الموورة / المديوة 

 الموورة
33,13 

 إو اء معهد التدريب المهوي في اللواكية   81
المديوة الموورة  

 /اللواكية
61,11 

 1,51 المديوة الموورة ي التقوي لمبوات بالمديوة الموورة  تجهيي المعهد العال 89

 51,11 المديوة الموورة  / متعدد إو اء معهد التدريب المهوي في خيبر  الجيء ال اوي(  88

 85,11 المديوة الموورة  / متعدد إو اء معاهد التدريب المهوي بالع /المهد/يوبش/بدر جيء اوي(   86

 50,96 القصيـ / بريدة الي التقوي لمبوات في بريده إو اء المعهد الع 80

 35,81 القصيـ /عويية إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في عويية 85

 33,31 القصيـ   /بريدة استبداؿ مبوي الكمية التقوية في بريده   83

 33,13 ال رقية /الدماـ إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات بالدماـ   83

 11,11 ال رقية / ا لساء و اء المعهد العالي التقوي لمبوات با لساء إ 83

 61,31 ال رقية  /الدماـ استبداؿ مبوي معهد التدريب المهوي بالدماـ 81



  983 ) 
 

 

(3رقـ )لممحؽ تابع ا
 

 ىػ1424/1425الممولة مف فائض إيرادات ميزانية السنة المالية  اتعرو المش

 التقني والميني  الجية : المؤسسة العامة لمتدريب 

 اسـ المشروع ـ
المنطقة اإلدارية  

 والموقع

التكاليؼ الكمية 
المعتمدة 
 بالمميوف

 33,51 ال رقية  /لفر الباطف إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في لفر الباطف  61

 63,51 ال رقية  /الجبيؿ إو اء معهد التدريب المهوي في الجبيؿ   69

 05,01 ال رقية  /الهفوؼ يب المهوي في الهفوؼ  إو اء معهد التدر  68

 1,33 ال رقية  /الدماـ تجهييات لت غيؿ معهد التدريب المهوي في الدماـ   66

 11,01 عسير  /مبها استبداؿ مبوي الكمية التقوية في مبها   60

 69,11 عسير  /توومة إو اء معهد التدريب المهوي في توومه   65

 39,11 عسير  /مبها لعالي التقوي لمبوات في مبها   إو اء المعهد ا 63

 33,11 تبوؾ / تبوؾ إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في تبوؾ   63

 09,11 تبوؾ  /لقؿ إو اء معهد التدريب المهوي في لقؿ   63

 19,11 تبوؾ  /الوجه إو اء الكمية التقوية في الوجه  61

 60,11 تبوؾ / متعدد في ةباء/ تيماء  الجيءال اوي( إو اء معاهد التدريب المهوي  01

 33,98 لا ؿ / لا ؿ إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في لا ؿ 09

 01,11 لا ؿ  /ال واف إو اء معهد التدريب المهوي في ال واف    08

 1,51 لا ؿ تجهيي المعهد العالي التقوي لمبوات بلا ؿ 06

 33,16 اللدود ال مالية / عرعر تقوي لمبوات في عرعر إو اء المعهد العالي ال 00

 31,11 جاياف /جاياف إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في جاياف   05

 01,01 جاياف /العيدابي استبداؿ مبوى معهد التدريب المهوي في العيدابي  03



  983 ) 
 

 

(3رقـ )لممحؽ تابع ا
 

 ىػ1424/1425سنة المالية الممولة مف فائض إيرادات ميزانية ال اتعرو المش

 الجية : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني  

 اسـ المشروع ـ
المنطقة اإلدارية  

 والموقع

التكاليؼ الكمية 
 المعتمدة بالمميوف

 58,11 جاياف  /فرساف إو اء معهد التدريب المهوي في فرساف 03

 1,81  اف/جايافجاي  تجهييات لت غيؿ معهد التدريب المهوي بجاياف   03

 65,01 وجراف  /يدمه إو اء معهد التدريب المهوي في يدمه  01

 31,36 وجراف  /وجراف إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في وجراف 51

 83,11 البالة  /البالة استبداؿ مبوى معهد التدريب المهوي في البالة  59

 83,11 ة  /المودؽالبال إو اء معهد التدريب المهوي في المودؽ  58

 30,00 الجوؼ / الجوؼ إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في الجوؼ   56

 66,66 الجوؼ  /طبرجؿ إو اء معهد التدريب المهوي في طبرجؿ  50

 16,85 الجوؼ  /القريات إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في القريات 55

 93,11 تجهييات متعددة  الجيء ال اوي(   ( معهد عالي تقوي لمبوات 91تجهييات   53

 3,444,444  إجمالي الفائض األوؿ 
               ،ليتواسب مش مقؿ العروض المقدمة    * ( تـ ييادة التكاليؼممحوظات : 

           ،في لاجة إليها مخريعمميات المواق ت بيف الم اريش ووقؿ المبم  إلى م اريش  ( تـ وقص التكاليؼ بسبب #
،  **( مةيفت مدة إةافية لمم روع



  981 ) 
 

 

 

 ( 3رقـ  )  تابع ممحؽ

 ىػ1425/1426المشاريع الممولة مف فائض إيرادات ميزانية السنة المالية 

 الجية : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني  

 اسـ المشروع ـ
المنطقة اإلدارية  

 والموقع

التكاليؼ الكمية 
 المعتمدة بالمميوف

 911,11 الرياض   /  الرياض كمية إعداد المدربيف في الرياض إو اء 9

 08,31 الرياض  / اللريؽ إو اء معهد التدريب المهوي في اللريؽ   8

 19,31 الرياض /  ااف ج إو اء الكمية التقوية با ف ج   6

 63,83 الرياض / الدلـ معهد التدريب المهوي بالدلـ   0

 63,95 الرياض / رماح لمهوي برماح   إو اء معهد التدريب ا 5

3 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبداؿ معاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب مهوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 في/ قراء/مجمعة/اف ج/عفيؼ جيء اوي(  
 65,11 الرياض

 33,11 الرياض إو اء الكمية التقوية بالميالمية  3

 85,11 الرياض إو اء معهد التدريب المهوي في الميالمية 3

 33,65 الرياض إو اء الكمية التقوية ب قراء  1

 3,11 مكة المكرمة  / ميساف إو اء معهد التدريب المهوي في ميساف 91

 3,11 مكة المكرمة لمي و اء معهد التدريب المهوي  لمي 99

 61,11 مكة المكرمة / جدة إو اء المعهد العالي التقوي ال اوي لمبوات بجده  98

 01,11 ويمكة المكرمة / الق إو اء معهد التدريب المهوي بالقوي  96

 65,11 مكة المكرمة  إو اء معاهد التدريب المهوي في الجمـو  الجيء ال اوي(   90

 30,11 المديوة الموورة  / يوبش إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في يوبش   95

 08,11 القصيـ  / البكيرية إو اء معهد التدريب المهوي في البكيريه   93

 13,35 القصيـ / الرس المهوي بالرس إو اء معهد التدريب  93



  961 ) 
 

 

 ( 3رقـ  )  تابع ممحؽ

 ىػ1425/1426المشاريع الممولة مف فائض إيرادات ميزانية السنة المالية 

 الجية : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني  

 اسـ المشروع ـ
المنطقة اإلدارية  

 والموقع

التكاليؼ الكمية 
المعتمدة 
 بالمميوف

 61,11 القصيـ / عويية الكمية التقوية بعويية إو اء  93

 33,11 ال رقية  / القطيؼ إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في القطيؼ 91

81 
إو ػػػػػػػػػاء معاهػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػدريب المهوػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي لفرالبػػػػػػػػػاطف/ 

 القطيؼ الجيءال اوي( 
 60,11 ال رقية 

 81,11 ية / الخفجيال رق إو اء معهد التدريب المهوي بالخفجي  الجيء ال اوي(  89

 03,11 عسير  / الربوعة إو اء معهد التدريب المهوي في الربوعه   88

 13,11 عسير / الوماص إو اء الكمية التقوية بالوماص   86

 913,11 عسير / الوماص إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات بالوماص  80

 33,50 تبوؾ  / مممج إو اء الكمية التقوية في اممج   85

 39,31 تبوؾ  / الوجه إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات في الوجه  83

 63,35 جاياف  / اللقو إو اء معهد التدريب المهوي باللقو   83

 31,11 جاياف / صبيا إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات بصبياء  83

 63,11 جاياف / العارةة إو اء معهد التدريب المهوي بالعارةة 81

61 
اسػػػػتكماؿ إو ػػػػاءات وتجهيػػػػي معاهػػػػد التػػػػدريب بالسػػػػجوف 

  الجيء ال اوي( 
 95,11 متعدد

69 
مراكػػػػػػػػي قويعية/لوطػػػػػػػػة تميـ/لوطػػػػػػػػة سػػػػػػػػدير/ظهراف  (3

 الجووب/قريات/درب/بمقرف (  الجيء ال اوي
 61,11 متعدد

 61,11 الرياض إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات بالرياض جيء اوي(  68

66 
لمعهػػػد العػػػالي  عػػػداد المػػػدربات بالريػػػاض  جػػػيء إو ػػػاء ا
  اوي(

 31,11 الرياض



  969 ) 
 

 

 ( 3رقـ  )  تابع ممحؽ

 ىػ1425/1426المشاريع الممولة مف فائض إيرادات ميزانية السنة المالية 

 الجية : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني  

 اسـ المشروع ـ
المنطقة اإلدارية  

 والموقع

التكاليؼ الكمية 
لمعتمدة ا

 بالمميوف

 61,11 القصيـ إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات ببريدة  جيء  اوي(  60

 11,11 ال رقية إو اء الكمية التقوية ببقيؽ   65

 91,11 عسير إو اء الكمية التقوية بابها  جيء  اوي(   63

 93,11 عسير إو اء معهد التدريب المهوي بتوومة  جيء اوي(   63

 35,111 عسير  / ملايؿ عسير اء المعهد العالي التقوي لمبوات بملايؿ عسير إو  63

 2,444,44  إجمالي الفائض الثاني 
                ،  * ( تـ ييادة التكاليؼ ليتواسب مش مقؿ العروض المقدمة ممحوظات : 

           ، في لاجة إليها مخريم اريش عمميات المواق ت بيف الم اريش ووقؿ المبم  إلى  #( تـ وقص التكاليؼ بسبب 
 ، **( مةيفت مدة إةافية لمم روع



  968 ) 
 

 

 ( 3رقـ  )  تابع ممحؽ

 ىػ1426/1427المشاريع الممولة مف فائض إيرادات ميزانية السنة المالية 
 الجية : المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني  

 اسـ المشروع ـ
المنطقة اإلدارية  

 والموقع

لكمية التكاليؼ ا
المعتمدة 
 بالمميوف

 991,11 الرياض  / الرياض إو اء كمية السيالة والفودقة في الرياض  9

 911,11 الرياض إو اء المعهد العالي لصياوة الطا رات   8

 11,11 الرياض إو اء المعهد العالي التقوي لمبوات با ف ج   6

 3,11 القوف ة مكة  / إو اء معهد التدريب المهوي في سجف القوف ة 0

 إو اء كمية السيالة والفودقة في المديوة الموورة  5
المديوة الموورة  / 
 المديوة الموورة

911,11 

 إو اء معهد التدريب المهوي في سجف المديوة الموورة  3
المديوة الموورة  / 
 المديوة الموورة

3,11 

 3,11 يةالقصيـ  / عوي إو اء معهد التدريب المهوي في سجف عويية  3

 11,11 ال رقية  / االساء إو اء كمية السيالة والفودقة في ا لساء  3

 3,11 ال رقية  / الجبيؿ إو اء معهد التدريب المهوي في سجف الجبيؿ   1

 3,11 ال رقية  / القطيؼ إو اء معهد التدريب المهوي في سجف القطيؼ  91

 3,11 الجوؼ  / القريات  إو اء معهد التدريب المهوي في سجف القريات 99

 53,11 متعدد دراسات وتصاميـ وا  راؼ عمى م اريش فا ض الميياوية    98

 644,44  إجمالي الفائض الثالث 
 


