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 :تدريب التقين و املهينرؤية املؤسسة العامة لل

 

 

 والبيئيــة  قتصــاةية واامتماعيــة ل يف التنميــة ااالفاعــ اإلســهام

وطن بــادوة  بنــاب وبنــا  الــ  ألالتــدريب الــتقين واملهــين    بتــوفر

مبــا  ة الــي يتطلبهــا ســول العمــل ودقيــق ريــاة  عامليــة يــوالكفا

 ستقاللية وااكتفاب الذاتييكفل اا
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 تدريب التقين و املهيناملؤسسة العامة لل سالةر

 

 :إىل تدريب التقين واملهينتسعى املؤسسة العامة لل

 

 

تطوير وترخيص الربامج التدريبية التقنية واملهنية وتقديم  .9

ي والنوعي لسول العمل للذكور حسب الطلب الكم

تها يناث وسن التنظيما  املختصة جبوةتها وكفاواإل

 . شراف عليهااإلو

التدريب التقين واملهين وإتاحة توعية اجملتمع بأهمية  .4

لنظر عن لتدرب دميع الفئا  العمرية بغض اا فرصة

 .والتشجيع على العمل احلر الوضع املهين أو الوظيفي

ام باألحباث واملشاريع الضرورية ملتابعة التطورا  القي .0

 .التقنية والتومها  العاملية يف جمال التدريب التقين واملهين

توطني املشاركة يف الربامج الوطنية الي تتبنى نقل و .2

القطاع اخلاص  وتشجيعةعم و التقنية وتوفر الدعم هلا

 .ستثمار يف جمال التدريب التقين واملهينلال
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 :تدريب التقين و املهينم يف املؤسسة العامة للَيالِق

 

 

 

يف الشريعة اإلسالمية السمحة اإلعتماة على قيم  .9

 .ممارسا  املؤسسة وتنظيماتها

 . ةتة ومرونيتوكفاالتنفيذ لتزام جبوة  اا .4

 .غرس ورعاية أخالقيا  وسلوكيا  العمل احلميد  .0

 املهين والتقيننتماب للمجتمع عتزاز بااتنمية اا .2
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 اهلدف اإلسرتاتيجي األول

 

 

عـدة ممكـن مـن الـراغبني يف التـدريب الـتقين        أكرباستيعاب 

 يف دقيق التنمية املستدامة لإلسهامواملهين 

  

 

 هلدفسياسات واملبادرات لتحقيق اال

 

 املتميزين طاب أعضاب هيئة التدريبواستق التوسع يف برامج إعداة .9

يف خمتلـ    الوحـدا  التدريبيـة  بزيـاة  عـدة   املـدروس  دقيق اانتشار ادغرايف  .4

  هطاقتها اإلستيعابي وزياة   والبنا نيللبن هاومدناململكة حمافظا  

 التوسع يف برامج التدريب على رأس العمل والتدريب املشرتك .0

 ا  املاةية يف الوحدا  التدريبيةواإلمكان ستثمار األمثل للموارة البشريةاا .2

عــــــــــــن   استثمار اإلمكانا  التدريبية املتاحة يف ادها  احلكومية واألهلية .4

 طريق اسلوب الشراكة

 ةعم التوسع يف برامج التدريب األهلي التقنية واملهنية .6

 لتدريب اإللكرتونيلاستحداث برامج  .7

  لذو  اإلحتياما  اخلاصةالتوسع يف تقديم برامج التدريب التقين واملهين .2
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 الثانياهلدف اإلسرتاتيجي 

 

 

تأهيــل وتطــوير الكــواةر البشــرية الوطنيــة يف اجملــاا  التقنيــة 

 ي والنوعي الكم سول العملطلب ًا لواملهنية وفق

 

 

 هلدفالسياسات واملبادرات لتحقيق ا

 

 دديد الطلب الكمي والنوعي للربامج التدريبية .9

 ؤهال  املهنية الوطنية والفحص املهين ملاودديث وتنظيم بناب  .4

  ستحداث الربامج التدريبية واستمرارهااقتصاةية يف اعتماة مبدأ اددوى اا .0

 وفقًا للمعاير املهنية ية واملهنيةتطوير ودديث املناهج التدريبية التقن .2

  توفر التجهيزا  األساسية ودديثها وفقًا للمعاير املهنية .4

تدريبية ألعضاب هيئة التـدريب تعكـم متطلبـا  مستخلصـة      تصميم وتنفيذ برامج .6

من واقع الوص  الوظيفي واملؤهال  وتغطي اجملاا  والتخصصا  التقنية واملهنية 

  وفق مفهوم التدرب مدى احليا 

مع سـول  للتواصل توفر بيئة حمفز  ومساند  ألعضاب اهليئا  التدريبية واإلشرافية  .7

  هاملختصني فيالعمل و
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 الثالثاإلسرتاتيجي  اهلدف

 

 

ة الـي تؤهـل املتـدرب    يـ بادوة  والكفا التدريبيةتقديم الربامج 

الــي لعلــه  للحصــول علــى الوظيفــة املناســبة يف ســول العمــل أو

 العمل احلر قاةرًا على ممارسة

 

 

 هلدفالسياسات واملبادرات لتحقيق ا

 

   ار إعتماة مبدأ ادوة  الشاملة يف تقديم التدريب والعمل اإلة .9

  ووطنية عرتاف هيئا  ةوليةاالربامج التدريبية للحصول على  تهيئة .4

ائهـم يف سـول   متابعة املتـدربني مـن خـالل التوميـه أ نـاب التـدريب وقيـاس مسـتوى أة         .0

 العمل

 عاملية متخصصةتبين برامج تدريبية مصممة ومقدمة ومعتمد  من مها  وشركا   .2

  لكرتونيب عن بعد والتدريب اإليدرستحداث برامج لتطوير تقنيا  التدريب والتا .4

 مقياسًا للجوة  والكفاية ومعله تطوير برنامج للتدريب املؤة  لإلنتاج التجار   .6

بـرامج   ضـمن واحلـرف التقليديـة   مبـاة  العمـل احلـر وإةار  املنشـل  الصـغر        تبين .7

       التدريب التقين واملهين
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 الرابعاهلدف اإلسرتاتيجي 

 

 

والتعامـل بنجـام مـع التحـديا  والـتغرا       القدر  على التكيـ   

  استناةا على األحباث والدراسا  التطبيقية

 

 

 هلدفالسياسات واملبادرات لتحقيق ا

 

تومهـا  سـول العمـل والتطـور الـتقين واملهـين والتقـويم        لشـرافية  ستاتنفيذ ةراسا   .9

  لخطة الوطنية للتدريب التقين واملهيناملستمر ل

 يف املؤسسة  ار  األةابتصميم وتطبيق برنامج إلة .4

ــتقين واملهــين ومعادــة أومــه       .0 ةعــم األحبــاث واملشــاريع املومهــة لتطــوير التــدريب ال

 القصور

  متابعة التومها  العاملية يف جمال التدريب التقين واملهين وااستفاة  منها .2

  األنظمة الي تكفل مرونة التعامل مع التغرا  والتحديا  تطوير .4

     تصاا   وااة املعلوماتطبيق أحدث نظم تقني .6
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 اخلامساهلدف اإلسرتاتيجي 

 

 

بنــاب شــراكا  اســرتاتيجية مــع قطاعــا  العمــل لتنفيــذ بــرامج   

 تدريب تقنية ومهنية

 

 

 هلدفالسياسات واملبادرات لتحقيق ا

 

الوحـدا   بناب شـراكا  اسـرتاتيجية مـع مهـا  تدريبيـة ةاخليـة وخارميـة لتشـغيل          .9

 التدريبية التدريبية

  طاع اخلاصمع القمشرتكة  ديم برامج تدريبيةتق .4
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 السادساهلدف اإلسرتاتيجي 

 

 

نشر الوعي بأهمية العمل يف اجملاا  التقنية واملهنية يف أوساط 

  اجملتمع وتوفر البيئة املناسبة للتدرب مدى احليا 

 

 

 هلدفالسياسات واملبادرات لتحقيق ا

 

لدى اجملتمع  لنظر  اإلمتماعية والثقافيةا عزيز الصور  الذهنية اإلجيابية ودسنيت .9

  عن األعمال التقنية واملهنية

 العناية بربامج التوميه املهين وتطويرها .4

ــدوا  إقامــة .0 ــدريب والتطــوير   واملشــاركة يف املــؤ را  واملعــار  ا  الن ملختصــة بالت

 التقين

  اجملتمع والتدريب املستمرالتوسع يف برامج خدمة  .2

  يف ةعم التدريب التقين واملهين رية الراغبةاخل ادها تشجيع وتوميه  .4
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 السابعاهلدف اإلسرتاتيجي 

 

 

ــة        ــدرب يف املؤسســة العام ــز  للعمــل والت ــة وحمفع ــة  من إجيــاة بيئ

 تدريب التقين و املهينلل

 

 

 هلدفالسياسات واملبادرات لتحقيق ا

 

 بناب وتنفيذ برنامج للتدرج املهين ألعضاب هيئة التدريب .9

 يهماحملافظة علاملتميزين ووسبل مذب وافز احلر لتنظيما  األمور وستمامل التطوير .4

اخلطة الوطنية للتدريب التقين وتنفيذ تقويمإشراك منسوبي املؤسسة واملتدربني يف  .0

 واملهين

ني وتــوفر احلــوافز املتــدربمنســوبي املؤسســة و تطــوير مفهــوم التــدرب الــذاتي لــدى   .2

  والدعم الالزم

بـاألمن والسـالمة املهنيـة يف مواقـع التـدريب و ايـة       وضع وتطبيق تنظيما  خاصة  .4

 املباني واملمتلكا 

دفيــز املتــدربني زــو مزيــد مــن التفــول واإلبــداع ورعايــة املتميــزين مــنهم ليصــبحوا   .6

 مدربي املستقبل

    ألعضاب هيئة التدريب واملتدربني غر صفيةةعم الربامج ال .7
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 الثامناهلدف اإلسرتاتيجي 

 

 

  مار يف التدريب التقين واملهين األهليتشجيع ااستث

 

 

 هلدفالسياسات واملبادرات لتحقيق ا

 

   القيام بدراسا  مدوى اقتصاةية للتدريب األهلي ونشرها .9

 التنسيق مع ادها  التمويلية لدعم برامج التدريب األهلي .4

 إشراك القطاع اخلاص يف وضع لوائح وتنظيما  التدريب األهلي .0

يف قطــاع التــدريب  اإلجيابيــةق املســتمر لضــمان املنافســة وضــع ايليــا  والتنســي .2

 األهلي
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 التاسعاهلدف اإلسرتاتيجي 

 

 

ــة     ــة والتدريبيـ ــا  التعليميـ ــع ادهـ ــل مـ ــة والتكامـ ــق العالقـ تو يـ

  الوطنية

 

 

 هلدفالسياسات واملبادرات لتحقيق ا

 

دجمها يف ستحداث وتنفيذ برامج تقنية ومهنيـة لـ  ن مع وزار  الرتبية والتعليم االتعاو .9

  التعليم العام

إلكمال ةراستهم يف مؤسسـا    الوحدا  التدريبيةالعمل على فتح اجملال خلرجيي  .4

  التعليم العام والعالي

التعاون مع وزار  التعليم العالي لتأهيل وتوميه خرجيي ادامعا  للعمل أعضـاب يف   .0

  شرافهيئة التدريب واإل

ميـة والتدريبيـة الوطنيـة يف جمـال تقـويم      تباةل اخلربا  والتجارب مع ادها  التعلي .2

ودديث منهجيا  التعلـيم والتـدريب والتعـاون يف جمـال إعـداة الوسـائل التعليميـة        

  والتدريبية ومصاةر التعلم
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 العاشراهلدف اإلسرتاتيجي 

 

 

 التوسع يف اجملاا  التدريبية املتقدمة الداعمة للخطل الوطنية

 تقنيةواملشاركة يف برامج نقل وتطوير ال

  

 

 هلدفالسياسات واملبادرات لتحقيق ا

 

ــة وطنيــة مبنيــة علــى احتيــاج اخلطــل       .9 بنــاب ودــديث معــاير وتنظــيم ملــؤهال  مهني

 لدعم التطور التقين والصناعي الوطنية

تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل كواةر تقنية لـدعم التطـور الـتقين    وتقديم  .4

 والصناعي

ة واألهلية للمساهمة نية الي تتبناها ادها  احلكومياملشاركة يف برامج نقل التق .0

 يف توطينها
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 الوطنية للتدريب التقين واملهينآليات تنفيذ اخلطة 

 (م4094-4002) القصر :املدى 

 (م4092-4002) املتوسل

 (م4000-4002) الطويل
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 يف دقيق التنمية املستدامة لإلسهام التدريب التقين واملهين عدة ممكن من الراغبني يف أكرباستيعاب : اهلدف اإلسرتاتيجي األول

 املتميزين التوسع يف برامج إعداة واستقطاب أعضاب هيئة التدريب :8.8 السياسة

كفاب للقيام مبهام العملية التدريبية مع التوسع يف عدة امللتحقني يف الربامج وتوفر املدربني األ .اة  نسبة املواطنني من اعضاب اهليئة التدريبية وصوا لالحالل الكامل للقوى البشرية السعوةيةيز: الغايات

 اإلعداةية

 ذةاجلهة املنف التنفيذآليات  م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 

 متدرب 0000قة استيعبية اكليا  بط 2عدة  تأسيم وتشغيل

عداة مدربني لتخريج ااعداة املناسبة احتياما  الكل كلية 

 وحدا  التدريبية من املدربني ااكفابال

 040 مديد متوسل قطاع التطوير
مليون  040

  ريال سنويًا

عدة الربامج املنفذ   

وعدة الكليا  املشغلة 

امللتحقني اىل وعدة 

 مجالي احتياج املؤسسةا

 يف كل ختصص

عضو  4400ختريج 

هيئة تدريب يف 

التخصصا  الي 

دتامها املؤسسة 

  سنويًا

  .ب 
للحصول  ملنسوبي املؤسسة زياة  معدل اابتعاث واايفاة السنو 

، تطبيقي ، مامسترتطبيقي  بكالوريوس)على مؤهل اعلى 

 (ب 1.0أنظر ) (شهاةا  مهنية

مركز التطوير 

وإةار   والتدريب

التطوير اإلةار  

 وادوة 

   مستمر قصر
 مليون 000

 ريال سنويًا

نسبة عدة املوفدين 

واملبتعثني إىل إمجالي 

 أعضاب هيئة التدريب

ابتعاث وايفاة ما 

من امجالي % 7يعاةل 

عدة منسوبي 

 نويًااملؤسسة س

مبا يسمح وإعطاؤها املرونة اامور واملكافا  والعمل  تطوير نظم  .ج 

 وخارمها املتميز  من ةاخل اململكة استقطاب العناصر التدريبيةب

 (ج 7.4أنظر )

 هيئة التدريب

الشئون املالية و

ووزار   وااةارية

 اخلدمة املدنية

 نسبة إجناز ايلية     مديد قصر
من تطوير  اإلنتهاب

  النظم

  .د 
تعديل نظم العمل مبا يسمح باستقطاب مدربني اكفاب من 

 املمارسني للمهنة يف سول العمل للعمل باملؤسسة مزئبا

 هيئة التدريب

الشئون املالية و

ووزار   وااةارية

 اخلدمة املدنية

 نسبة إجناز ايلية     مديد  قصر
من تطوير  اإلنتهاب

  النظم
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 يف دقيق التنمية املستدامة لإلسهامعدة ممكن من الراغبني يف التدريب التقين واملهين  أكرباستيعاب : اهلدف اإلسرتاتيجي األول

 وزياة  طاقتها اإلستيعابيه  يف خمتل  حمافظا  اململكة ومدنها للبننب والبنا  الوحدا  التدريبيةبزياة  عدة املدروس ر ادغرايف دقيق اانتشا :8.4السياسة 

 استيعاب ادنسني وقبول مستويا  تأهيل خمتلفةو تاحة الفرصة للتدرب دميع طالبيهإ: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

 0000بطاقة إستيعابية )تأسيم وتشغيل كليا  تقنية للبنني   .أ 

 0000مبعدل كلية تقنية لكل  يف احملافظا  واملدن( متدرب

خريج من الثانوية العامة أو التطور والتوسع يف الكليا  القائمة 

 . مبا يعاةله

 مستمر طويل املؤسسة

عضو  440

هيئة تدريب 

لكل 

  كلية

مليون  900

ريال لكل 

سنو كلية

 يًا

أو  عدة الكليا  املنشأ 

 الي مت تطويرها

دقيـــــق نســـــبة  ـــــو 

يف % 94مبعدل  سنو 

 الطاقة اإلستيعابية

 0000بطاقة إستيعابية )تأسيم وتشغيل معاهد تقنية عليا للبنا    .ب 

 4000معهد عال تقين لكل  مبعدل دنيف احملافظا  وامل( متدربة

خرجية من الثانوية العامة أو التطور والتوسع يف املعاهد التقنية 

 . العليا القائمة مبا يعاةله

 مستمر طويل املؤسسة

عضو  440

هيئة تدريب 

لكل 

  معهد

مليون  900

ريال لكل 

 سنويًا معهد

أو  املنشأ  املعاهدعدة 

 الي مت تطويرها

 دقيـــق نســـبة النمـــو  

 املطلوبة لتنفيذ األلية

 200بطاقة إستيعابية )معاهد تدريبية مهنية للبنني  تأسيم وتشغيل  .ج 

إلستيعاب مجيع متسربي التعليم  واملدنافظا  احمليف  (متدرب

القائمة مبا  التدريبية املهنيةأو التطور والتوسع يف املعاهد  العام

 . يعاةله

 مستمر طويل املؤسسة

عضو  70

هيئة تدريب 

ل لك

  معهد

مليون  20

ريال لكل 

 سنويٍا معهد

أو  املنشأ  املعاهدعدة 

 الي مت تطويرها

دقيـــــق نســـــبة  ـــــو 

يف % 90مبعدل  سنو 

 الطاقة اإلستيعابية
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  مةيف دقيق التنمية املستدايف  لإلسهامعدة ممكن من الراغبني يف التدريب التقين واملهين  أكرباستيعاب : اهلدف اإلسرتاتيجي األول

 التوسع يف برامج التدريب على رأس العمل والتدريب املشرتك :8.1السياسة 

ةاب ملن هم املستمر لرفع مستويا  املهارا  املهنية وكفاية األ تهيئة القوى البشرية الوطنية املتسربة من التعليم العام والعالي للدخول يف سول العمل من خالل برامج تدريبية مناسبة وتقديم التدريب: الغايات

 على رأس العمل

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 

الوحد  ااةارية املختصة بالتدريب على إعاة  هيكلة و تنشيل 

 رأس العمل

التدريب  اقطاع

التدريب واملشرتك 

 نا التقين للب

 والتطوير اإلةار 

 مديد متوسل
 900 

 خمتص

مليون  4

  ريال سنويًا

الزياة  يف اعداة نسبة 

املتدربني على رأس 

 العمل

من أعداة % 90

املتدربني يف املؤسسة 

 سنويًا

إعاة  هندسة إمرابا  اإلةار  العامة للتدريب املشرتك للتنسيق مع   .ب 

املشرتك للدور  اإلةارا  العامة األخرى وتركيز مهوة التدريب

 األساسي هلا كجزأ من التنظيم الوطين للتدريب املشرتك

قطاع التدريب 

 املشرتك باملؤسسة

 والتطوير اإلةار 

   مديد قصر

مليون  4

 ريال سنويًا
ااجناز يف تنفيذ  نسبة

 ايلية

استكمال اجناز 

 ايلية

 إعاة  هندسة إمرابا  التنظيم الوطين للتدريب املشرتك مبا يضمن  .ج 

أةاب كل طرف فيه ةوره األساس وتركيز مهوة اإلةار  العامة 

 لتدريب املشرتك على مهامها األساسيةل

قطاع التدريب 

 املشرتك باملؤسسة

 والتطوير اإلةار 

   مديد قصر

مليون  4

 ريال سنويًا
نسبةااجناز يف تنفيذ 

 ايلية

استكمال اجناز 

 ايلية

  .د 
كرتونية لتوفر ابا  إلإمرتطوير إمرابا  التدريب املشرتك إىل 

 بيئة إمرائية سهلة ومذابة ألصحاب األعمال و املتدربني

قطاع التدريب 

 املشرتك باملؤسسة

 والتطوير اإلةار 

   مديد متوسل

مليون  4

 ريال سنويًا
نسبةااجناز يف تنفيذ 

 ايلية

استكمال اجناز 

 ايلية

ائي باملؤسسة مي النس  إةارية مستقلة يف اهليكل التنظيإنشاب وحد  .ه 

لتقديم مجيع خدما  التدريب املشرتك والتدريب على رأس العمل 

 لسول العمل النسائي

قطاع التدريب 

 التقين للبنا 

 والتطوير اإلةار 

 مديد متوسل
 40 

 خمتصة

مليون  4

 ريال سنويًا

زياة  اعداة املتدربا  

على رأس العمل 

 لتدريب املشرتكاو

من أعداة % 90

ؤسسة املتدربا  يف امل

 سنويًا
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  يف دقيق التنمية املستدامةيف  لإلسهامعدة ممكن من الراغبني يف التدريب التقين واملهين  أكرباستيعاب : اهلدف اإلسرتاتيجي األول

 ستثمار األمثل للموارة البشرية واإلمكانا  املاةية يف الوحدا  التدريبيةاا :8.2السياسة 

 الطاقا  البشرية و املاةية يف املؤسسة تقليل اهلدر يفو وى من القدرا  البشرية و اإلمكانا  املاةية مبا حيقق الوصول ألكرب طاقة استيعابيةدقيق ااستفاة  القص: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

بالنظام  الوحدا  التدريبيةتبدال نظام التدريب الفصلي يف اس  .أ 

القصوى من املباني  الفرتا  لزياة  مد  ااستفاة  الربع سنو  أو

 والتجهيزا 

   مديد قصر املؤسسة
مليون  40 

 ريال

زياة  عدة األسابيع 

 20 التدريبة الفعلية

 أسبوعًا

تطبيق التنظيم  

ادديد يف مجيع 

 املستهدفة الوحدا 

مرامعة و دسني اخلطل التدريبية مبا يضمن تقديم التدريب   .ب 

 املستهدف يف املعاير املهنية بأقل قدر من ساعا  ااتصال
   مستمر قصر املناهج  

مليون  4 

 ريال سنويًا

عدة اخلطل التدريبة 

 املنجز مرامعتها

من % 44مرامعة  

 الربامج سنويًا

 نحيقق تزاممبا   التدريبية الوحدا تطوير أنظمة التدريب يف بعض  .ج 

اهليئة اإلةارية و التدريبية و املتدربني و تقديم التدريب توامد 

والتمارين و الساعا  املكتبية وما يتبعها من مهام و أنشطة 

 منهجية يف الوحد  التدريبية

التعليم ي قطاع

التدريب و والتدريب

 التقين للبنا 

     مديد قصر
نسبةااجناز يف تنفيذ 

 ليةاي

استكمال اجناز 

 ايلية

  .د 

 التوسع يف تقديم التدريب املواز  يف مجيع الوحدا  التدريبية

التعليم ي قطاع

التدريب و والتدريب

 التقين للبنا 

     مستمر قصر
عدة املتدربني يف برامج 

 التدريب املواز 

نسبة % 44دقيق 

لعدة امللتحقني يف 

  الربامج املوازية

  .ه 
رية اإلةارية املساند  للعملية التدريبية توفر الكواةر البش

 لإلستفاة  املباشر  من أعضاب هيئة التدريب يف العملية التدريبية
 مستمر  قصر املؤسسة

4000 

 إةار 
 

نسبة اإلةاريني ألعضاب 

 هيئة التدريب

دقيق نسبة إةار  

لكل أربعة أعضاب 

 هيئة تدريب
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  يف دقيق التنمية املستدامةيف  لإلسهامعدة ممكن من الراغبني يف التدريب التقين واملهين  أكرباستيعاب : اهلدف اإلسرتاتيجي األول

 ستثمار األمثل للموارة البشرية واإلمكانا  املاةية يف الوحدا  التدريبيةاا :8.2السياسة 

 الطاقا  البشرية و املاةية يف املؤسسة تقليل اهلدر يفو وى من القدرا  البشرية و اإلمكانا  املاةية مبا حيقق الوصول ألكرب طاقة استيعابيةدقيق ااستفاة  القص: الغايات

مدى  ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 معايري اإلجناز مؤشرات األداء املوارد الالزمة

  مبنية علـى املعـاير   التوسع يف إعداة وتقديم برامج تدريبية قصر  .و 

املهنيـة وموافقــة للمـؤهال  املهنيــة واحتيـاج ســول العمـل يف مجيــع     

الوحــدا  التدريبيــة مبــا ا يتعــار  مــع تقــديم الــربامج التدريبيــة   

      األساسية

دة الـــربامج القصـــر  عـــ   مستمر متوسل التدريبية املناهج 

  املقدمة

مــن % 40الوصــول إىل 

الــــــــربامج براجمــــــــًا  

 قصر 
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  يف دقيق التنمية املستدامةيف  لإلسهامالراغبني يف التدريب التقين واملهين  عدة ممكن من أكرباستيعاب : اهلدف اإلسرتاتيجي األول

 عن طريق اسلوب الشراكة  ستثمار اإلمكانا  التدريبية املتاحة يف ادها  احلكومية واألهليةا :8.1السياسة 

 اامثل دميع اامكانا  املتاحةوااستثمار  ابيةرفع الطاقة ااستيع: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 

 حصر اامكانا  التدريبية املتاحة
 التطوير يقطاع

 كالتدريب املشرتو
 4 مديد  قصر

مليون ريال 

 سنويًا
 عدة املقاعد املتاحة

من % 90حصر 

ادها  احلكومية 

 وااهلية سنويا

تصميم مقرتحا  للجها  احملدة  للعمل على ااستفاة  من   .ب 

 اامكانا 

 التطوير يقطاع

 التدريب املشرتكو
   مديد  قصر

مليون  4

 ريال سنويًا

عدة ادها  

 والقطاعا 

مهتني او قطاعني 

 سنويا

  .ج 

 لربامج املشرتكةتشغيل وتنفيذ ا

 التطوير يقطاع

التدريب املشرتك و

 تنمية وصندول

 املوارة البشرية

 برنامج سنويا عدة الربامج     مديد  قصر
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  يف دقيق التنمية املستدامةيف  لإلسهامعدة ممكن من الراغبني يف التدريب التقين واملهين  أكرباستيعاب : اهلدف اإلسرتاتيجي األول

 ةعم التوسع يف برامج التدريب األهلي التقنية واملهنية :8.1ة السياس

 وزياة  مشاركة القطاع األهلي يف استيعاب املتدربني واملتدربا  الراغبني يف التدريب التقين واملهين. لةعم التنوع يف برامج التدريب األهلي مبا يوافق التنوع يف احتياج سول العم: الغايات

 ذةهة املنفاجل آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

بناب قاعد  بيانا  لقطاع التدريب األهلي تضم بيانا  املراكز   .أ 

واملعاهد األهلية و بيانا  املتدربني واملتدربا  امللتحقني بربامج 

التدريبية املعروضة يف قطاع  التدريب األهلي و بيانا  الربامج

 التدريب األهلي

   مستمر قصر التدريب األهلي 
مليون  4

  ريال

ااجناز يف تنفيذ  نسبة

 ايلية

استكمال اجناز 

 ايلية

مبا يوافق  فيهتشجيع قطاع التدريب األهلي لتنويع برامج التدريب   .ب 

احتياج سول العمل بتقديم خطل وحقائب تدريبية ماهز  ومبنية 

 لى معاير مهنية وطنيةع

     مستمر قصر التدريب األهلي 

عدة الربامج التدريبية 

املعروضة يف قطاع 

 التدريب األهلي

برامج  4تنفيد 

 تدريبية مديد  سنويًا

  .ج 
التنسيق مع مها  الدعم احلكومية لتقديم الدعم املاة  

مومهة أو ذا  للمراكز واملعاهد األهلية الي تقدم برامج تدريب 

 كالي  تأسيسية عاليةت

 املؤسسة

 تنمية صندولو

 املوارة البشرية

     مديد قصر

الزياة  يف عدة الربامج 

التدريبية غر التقليدية 

املعروضة يف قطاع 

 التدريب األهلي

اصدار تنظيم و ليا   

 مديد  للدعم

  .د 
ئة إمرائية إعاة  هندسة إمرابا  التدريب األهلي لتوفر بي

 تثمار يف جمال التدريب األهليلالسبة اذواستثمارية م
   مستمر قصر التدريب األهلي 

مليون  4

  ريال

نسبة الزياة  يف عدة 

املراكز واملعاهد 

 األهلية

دقيق زياة  بنسبة  

يف امللتحقني يف % 4

 برامج التدريب األهلي
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  يف دقيق التنمية املستدامةيف  لإلسهاملتقين واملهين عدة ممكن من الراغبني يف التدريب ا أكرباستيعاب : اهلدف اإلسرتاتيجي األول

 لتدريب اإللكرتونيلاستحداث برامج  :8.1السياسة 

 إلكرتوني بتدريدويل برامج التعليم التقليد  اىل برامج و. املستمر التدرباملساهمة يف دقيق مبدأ و. ذاتي إلكرتونية تفاعلية متاحة يف كل مكان وزمان تدرببناب بيئة : الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 

 قصر املؤسسة .إنشاب مركز يعنى بالتدرب اإللكرتوني ومصاةر التدريب

خمـــتص  40 مديد 

ــال  يف جمــــــ

وتقنيــــــــــــــة 

 املعلوما 

مليــــــــــون  4

 سنويًاريال 
  إكتمال اإلجناز  نسبة إجناز ايلية

  .ب 

تركيب وتشغيل نظام تدرب إلكرتوني يعتمد املواصفا  العاملية 

 .للمحتوى واإلختبارا  وحيو  مجيع الوظائ  الرئيسية

مركز التدرب 

 اإللكرتوني
 قصر

خمتصـــــــان  مديد 

لكل كلية 

 أو معهد

مليــون ريــال 

 سنويًا

عدة املستخدمني للنظام 

عدة الكليا  و

 شاركةامل

من  سنويا% 40

 املتدربني

  .ج 

إعداة أةوا  وبرامج ملساعد  املدربني يف بناب حمتويا  إلكرتونية 

 للحقائب التدريبية

مركز التدرب 

 قصر اإللكرتوني

خمتصـــــــان  مديد 

لكل كلية 

 أو معهد

مليــون ريــال 

 عدة احملتويا  املعد  سنويًا
سنويا من % 40

 احملتويا  التدريبية

  .د 

 .بنسب متفاوته( مدرب+تقنية)لتدرب املدمج تطبيق مبدأ ا

مركز التدرب 

 اإللكرتوني
 قصر

عدة مستخدمي التدرب     مديد 

 املدمج

% 4دقيق نسبة  

 لألسلوب ادديد

  .ه 

توظي  نظام الفصول اإلفرتاضية لإلستفاة  منه يف تدريب املدربني 

 .أو يف تدريب البنا 

مركز التدرب 

 متوسل اإللكرتوني

ن خمتصـــــــا مديد 

لكل كلية 

 أو معهد

مليــــــــــون  4

 عدة ساعا  اإلستخدام ريال سنويًا
سنويا من % 40

 ساعا  التدريب
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  يف دقيق التنمية املستدامةيف  لإلسهاملتقين واملهين عدة ممكن من الراغبني يف التدريب ا أكرباستيعاب : اهلدف اإلسرتاتيجي األول

 لتدريب اإللكرتونيلاستحداث برامج  :8.1السياسة 

 إلكرتوني بتدريدويل برامج التعليم التقليد  اىل برامج و. املستمر التدرباملساهمة يف دقيق مبدأ و. ذاتي إلكرتونية تفاعلية متاحة يف كل مكان وزمان تدرببناب بيئة : الغايات

مدى  ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 معايري اإلجناز مؤشرات األداء املوارد الالزمة

بناب خربا  وكواةر فنية يف جماا  و ليا  التدرب اإللكرتوني   .و 

 .إلةار  هذه األنظمة

مركز التدرب 

 اإللكرتوني
 متوسل

مليون  90  مديد 

 ريال

عدة املختصني يف جمال 

 التدرب اإللكرتوني
  

  .ز 

 .تدريب املدربني واملتدربني على إستخدام هذه التقنيا 

مركز التدرب 

اإللكرتوني 

ومركز التطوير 

 والتدريب

 متوسل

مليــــــــــون  4  مديد 

عدة املستفيدين من  ريال سنويًا

 برامج التدريب

سنويا من % 40

 املدربني

  اقرار وتطبيق اللوائح     مديد  متوسل املؤسسة موابمة اللوائح واانظمة ملتطلبا  التدريب اإللكرتوني   .ح 

  .ط 

يف كافة ن  إةراج مقرر إلزامي ألساسيا  احلاسب واإلنرت

 املسارا  التدربية يف وحدا  املؤسسة 

األةار  العامة 

لتصميم وتطوير 

 املناهج

 مديد  قصر

مليــــــــــون  4 

 ريال سنويًا
حمو أمية احلاسب يف 

 املؤسسة

إةراج املقرر يف مجيع 

 ةالربامج التدريبي

  .ي 

نشر  قافة التدرب الذاتي واإلعتماة على النفم يف طلب املعلومة 

 (أ 2.7أنظر )لدى املتدربني إلستخدام تقنيا  التدريب اإللكرتوني 

مركز التدرب 

 اإللكرتوني
 مديد  متوسل

مليــــــــــون  4 

 ريال سنويٍا
عدة الدورا  وورش 

 العمل املقامة

ورشة عمل واحد  

لكل وحد  تدريبية 

 سنويًا

  .ك 

 جيع منشل  التدريب األهلية لتفعيل التدريب اإللكرتونيتش

اإلةار  العامة 

 للتدريب األهلي
 مديد  قصر

مليــــــــــون  4 

 ريال سنويٍا

عدة الربامج التدريبية 

 املنفذ 

سنويا من % 90

 املتدربني
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  يف يف دقيق التنمية املستدامة لإلسهام عدة ممكن من الراغبني يف التدريب التقين واملهين أكرباستيعاب : اهلدف اإلسرتاتيجي األول

 التوسع يف تقديم برامج التدريب التقين واملهين لذو  اإلحتياما  اخلاصة :8.1السياسة 

 اتاحة الفرصة لذو  اإلحتياما  اخلاصة للتدرب واإلخنراط يف سول العمل مع مراعا  نوع ومستوى اإلعاقة: الغايات

 ةذاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

بناب قنوا  إتصال مع ادمعيا  األهلية الراعية لذو  اإلحتياما    .أ 

 اخلاصة
  مديد  قصر املؤسسة

مليون  9

 ريال سنويًا
 إكتمال اإلجناز نسبة إجناز ايلية

نى بـدعم إعـداة وتنفيـذ وتطـوير بـرامج ذو       إنشاب وحد  إةارية تع  .ب 

 اإلحتياما  اخلاصة
 مديد  قصر املؤسسة

90 

 خمتصني

مليون  4

 ريال سنويًا
 إكتمال اإلجناز نسبة إجناز ايلية

  .ج 

   مديد  قصر املؤسسة التوسع يف تقديم التدريب املواز  يف الوحدا  التدريبية
نسبة ذو  اإلحتياما  

 اخلاصة 

وية دقيق زياة  سن

من نسبة % 4مقدارها 

 عدة املتدربني
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 تأهيل وتطوير الكواةر البشرية الوطنية يف اجملاا  التقنية واملهنية وفقًا لطلب سول العمل الكمي والنوعي :الثانياهلدف اإلسرتاتيجي 

 دديد الطلب الكمي والنوعي للربامج التدريبية :4.8السياسة 

 نية واملهنية واملعاير املطلوبة يف سول العمل ونسب النمو فيها وتوزيعها ادغرايف والتنسيق مع ادها  ذا  العالقةمعرفة اجملاا  التق: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 
بصور  ةورية للتخصصا  التقنية  ةراسة احتياما  سول العمل

 واملهنية
  املناهج 

 قصر

 مديد 

فريق مسح 

للتخصصا  

 ادديد 

مليون  0

 ريال

عدة التخصصا  الي 

 مت حصرها كما ونوعا
 إكتمال الدراسة

        (أ) 2.9  .ب 

        (ب) 2.9  .ج 

  .د 
بناب قاعد  بيانا  متخصصة لتحديد التخصصا  املطلوبة 

 ونشرهاومعدا  النمو فيها 
  مديد  متوسل  املناهج 

مليون  0

 ريال

الزياة  يف اعداة نسبة 

 التخصصا  املشمولة

نسبة الزياة  يف %  90

عدة التخصصا  

 املشمولة سنويًا

استكمال وضع املعاير املهنية الوطنية وبناب اخلطل التدريبية   .ه 

  تمرمس قصر  املناهج  دميع املهن املطلوبة واملستحد ة يف سول العمل
مليون  900

 ريال

عدة املعاير املهنية 

ادديد  أو الي مت 

 دديثها

من املعاير %  44بناب 

املهنية واخلطل 

 التدريبية سنويًا

تقييم املعاير املهنية الوطنية وتطوير خططها التدريبية ملواكبة   .و 

 املستجدا  يف سول العمل

ااةار  العامة 

لتصميم وتطوير 

 املناهج
  مديد  طويل

مليون  40

 ريال

عدة املعاير املهنية 

الوطنية الي مت تقييمها 

 وتطويرها

%  44مرامعة وتقويم 

من املعاير املهنية 

واخلطل التدريبيية 

 سنويًا
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 والنوعي تأهيل وتطوير الكواةر البشرية الوطنية يف اجملاا  التقنية واملهنية وفقًا لطلب سول العمل الكمي :اهلدف اإلسرتاتيجي الثاني

 بناب وتنظيم ودديث املؤهال  املهنية الوطنية والفحص املهين :4.4السياسة 

 املشاركة يف تنظيم ممارسة العمل املهين والتقين من خالل الفحص املهين ووضع  ليا  للتدرج املهين: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز شرات األداءمؤ

 مالية بشرية

إستصدار األنظمة وبناب اللوائح التنفيذية الالزمة لتنظيم الفحص   .أ 

 املهين والتدرج املهين

املؤسسة ووزار  

 العمل
  مديد  قصر

مليون  4

  ريال سنويًا

نسبة األنظمة واللوائح 

 املنجز 

إصدار اكتمال 

 النظام وبناب اللوائح

  .ب 
  املؤهال  املهنية الوطنية وإعتماة نظام وطين للتأهيل تصني

 املهين

ااةار  العامة 

 للفحص املهين
   مديد  قصر

مليون  4

  ريال سنويًا

 عدة املؤهال  املهنية 

 املؤهال  املهنية الوطنية

 املصنفة

اانتهاب من تصني  

املؤهال  املهنية 

 الوطنية

  .ج 
 يةبناب قاعد  بيانا  لإلختبارا  املهن

ااةار  العامة 

 للفحص املهين
  مديد  قصر

مليون  4

 ريال سنويًا

عدة املهن يف قاعد  

 البيانا 

بناب اإلختبارا  املهنية 

 لعشرين مهنة سنويًا

  .د 

مراكز متخصصة لتطبيق إمرابا  الفحص  تأسيم وتشغيل

 املهين ومشاركة القطاع اخلاص يف ذلك

ااةار  العامة 

 للفحص املهين

 متوسل

  مديد

خمتصان 

يف كل 

مركز 

للفحص 

 املهين

مليون  7 

 ريال سنويًا

عدة املراكز 

املتخصصة يف الفحص 

 املهين

مراكز  90إنشاب 

 للفحص املهين سنويًا

  .ه 

 وضع  لية وتنظيم إلعتماة املؤهال  املهنية اخلارمية وتنفيذها
ااةار  العامة 

 للفحص املهين

 متوسل

   مديد 
مليون  4

 سنويًا ريال

ؤهال  املهنية عدة امل

اخلارمية الي مت 

 ةراستها واعتماةه

تقديم إصدار ايلية و

اخلدمة دميع 

 طالبيها
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 تأهيل وتطوير الكواةر البشرية الوطنية يف اجملاا  التقنية واملهنية وفقًا لطلب سول العمل الكمي والنوعي :اهلدف اإلسرتاتيجي الثاني

   اقتصاةية يف استحداث الربامج التدريبية واستمرارهااعتماة مبدأ اددوى ا :4.1السياسة 

 ضمان جنام وفعالية واستمرار الربامج التدريبية التقنية واملهنية: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 
 ر للجدوى اإلقتصاةية ووضع  ليا  لتحديثهادديد معاي

البحوث والدراسا  

 املهنية

 مديد  قصر
 

مليون  4

 ريال

إصدار معاير اددوى 

 اإلقتصاةية
 إعتماة املعاير

  .ب 

 املناهج   تنفيذ ةراسا  اددوى اإلقتصاةية لكافة الربامج ونشرها

 مديد  قصر

 
مليون  4

 ريال
 عدة الدراسا  املنجز 

اسا  إجناز ةر

من % 44اددوى ل 

 الربامج سنويًا

املرامعة الدورية ددوى الربامج التدريبية التقنية واملهنية وتنفيذ   .ج 

 توصيا  خبصوصها
 املؤسسة

 مديد  طويل
 

مليون  4

 ريال سنويًا
 عدة التوصيا  املنفذ 

تنفيذ مجيع 

 التوصيا 
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 البشرية الوطنية يف اجملاا  التقنية واملهنية وفقًا لطلب سول العمل الكمي والنوعي تأهيل وتطوير الكواةر :اهلدف اإلسرتاتيجي الثاني

 وفقًا للمعاير املهنية تطوير ودديث املناهج التدريبية التقنية واملهنية :4.2السياسة 

 ة واملهنية املختلفةالتقنياملناهج ليتواكب مع املستجدا  احلديثة يف اجملاا  و ليا  تقديم تطوير حمتوى  :الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 

واشراك القطاع اخلاص يف  تصميم وتطوير اخلطل التدريبية

 إعداةها
  مستمر  قصر املناهج  

مليون  4

 ريال سنويًا

 ةلتدريبيعدة اخلطل ا

الي مت دديثها أو 

 بناؤها

من % 44مرامعة 

اخلطل التدريبية 

سنويًا وإستحداث 

 %4برامج بنسبة 

  .ب 

  مديد  قصر املناهج   اعداة حقائب التدريب للمدرب واملتدرب
مليون  94

 ريال سنويًا

عدة احلقائب التدريبية 

 املعد 

نسبة الزياة  يف %  90

عدة احلقائب 

التدريبية املعد  

 للمدرب واملتدرب

  .ج 
إةراج  قافة احملافظة على البيئة وحسن استخدام املوارة الطبيعية 

 يف املناهج التدريبية
  مديد  متوسل املناهج  

مليون  4

 ريال سنويا
 نسبة الربامج املطور 

تطوير الربنامج ل 

من اخلطل % 90

 التدريبية سنويًا

  .د 

  مديد  طويل املناهج   ريبيةتضمني أساليب تقويم املتدرب ضمن املناهج التد
مليون  4

 ريال سنويًا

عدة احلقائب الي 

ضمن  أساليب تقويم 

 املتدرب

% 90تطوير التقويم ل 

من اخلطل التدريبية 

 سنويًا
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 كمي والنوعيتأهيل وتطوير الكواةر البشرية الوطنية يف اجملاا  التقنية واملهنية وفقًا لطلب سول العمل ال :اهلدف اإلسرتاتيجي الثاني

  توفر التجهيزا  األساسية ودديثها وفقًا للمعاير املهنية :4.1السياسة 

 لتحقيق احتياما  أةاب العملية التدريبية املناهجالربل بني عملية التجهيز و و لعملية التدريبيةالبنية التحتية ألةاب ا ودديث تأسيم: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 لتطبيقا

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 
قوائم بيانا  التجهيزا  املثالية لكل برنامج  ودديث دديد

 وفقًا ملتطلبا  املنهج تدرييب 

اإلةار  العامة 

 للتجهيزا 
   مستمر قصر

مليون  4

  ريال

عدة الربامج الي يتم 

لهيزها  اجناز قوائم

 املثالية

اإلنتهاب من إعداة 

من % 44القوائم ل 

  الربامج سنويًا

  .ب 
 بناب قاعد  بيانا  التجهيزا  املوموة  يف الوحدا  التدريبية

 ودديثها وسجل اإلستخدام هلا

اإلةار  العامة 

 للتجهيزا 
    مديد قصر

مليون  4 

 ريال سنويًا

عدة الوحدا  التدريبية 

الي يتم اضافتها 

 قاعد  البيانا ل

من % 40إجناز 

  الوحدا  سنويًا

  .ج 

 تأمني التجهيزا  الالزمة وإستحداث وتطوير طرل تأمينها

اإلةار  العامة 

واإلةار   للتجهيزا 

العامة للشؤون 

 اإلةارية

  مستمر قصر

ريال  9000

لكل 

متدرب 

 سنويًا

مدى مطابقة التجهيزا  

 مع اإلحتياج الفعلي

مرامعة التجهيز 

من % 44ودديث 

 التخصصا 

تطوير نظام للصيانة و احلفاظ على التجهيزا  التدريبية على أسم   .د 

 (ة 7.4أنظر ) منهجية و مستمر 

اإلةار  العامة 

 للتجهيزا 
     مستمر قصر

عدة طلبا  صيانة 

 التجهيزا  املنفذ  سنويًا

تقديم اخلدمة دميع 

 طالبيها

  .ه 

 يانة التجهيزا تشجيع القطاع اخلاص للمساهمة يف توفر وص
اإلةار  العامة 

 للتجهيزا 
   مستمر قصر

نسبة التجهيزا  املقدمة 

بدعم من القطاع 

اخلاص إىل التجهيزا  

 املؤمنة

% 90دقيق نسبة  و 

 سنويًا
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 كمي والنوعيتأهيل وتطوير الكواةر البشرية الوطنية يف اجملاا  التقنية واملهنية وفقًا لطلب سول العمل ال :اهلدف اإلسرتاتيجي الثاني

  توفر التجهيزا  األساسية ودديثها وفقًا للمعاير املهنية :4.1السياسة 

 لتحقيق احتياما  أةاب العملية التدريبية املناهجالربل بني عملية التجهيز و و لعملية التدريبيةالبنية التحتية ألةاب ا ودديث تأسيم: الغايات

مدى  ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م

 لتطبيقا

 حالة

 ليةاآل

 معايري اإلجناز مؤشرات األداء املوارد الالزمة

  .و 

 مستخدمةوضع  لية لإلستفاة  القصوى من التجهيزا  الغر 

اإلةار  العامة 

واإلةار   للتجهيزا 

العامة للشؤون 

 اإلةارية

   مستمر قصر
نسبة النمو يف 

 اإلستخدام

تقليص اهلدر بنسبة 

 سنويًا% 4
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 تأهيل وتطوير الكواةر البشرية الوطنية يف اجملاا  التقنية واملهنية وفقًا لطلب سول العمل الكمي والنوعي :اهلدف اإلسرتاتيجي الثاني

يب تعكم متطلبا  مستخلصة من واقع الوص  الوظيفي واملؤهال  وتغطي اجملاا  والتخصصا  التقنية واملهنية وفق مفهوم التدرب مدى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية ألعضاب هيئة التدر :4.1السياسة 

 احليا 

 ختصصاتهمتطوير كفايا  أعضاب اهليئة التدريبية وإ راب خربتهم بشكل جيعلهم يواكبون  خر التطورا  املعرفية والتقنية يف جماا  أعماهلم و: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 
 دديد كفايا  املدرب املعرفية واملهارية كل يف جمال ختصصه

مركز التطوير 

 والتدريب
   مستمر قصر

مليون  4

  ريال سنويًا

الي عدة التخصصا  

 هلا مت دديد الكفايا 

من التخصصا  % 44

  التدريبية سنويًا

  .ب 

 دديد ااحتياما  التدريبية ألعضاب اهليئة التدريبية
مركز التطوير 

 والتدريب
  مستمر قصر

مليون  4

  ريال سنويًا

ن مت ذيال عدة املدربني

دديد إحتياماتهم 

 التدريبية

من أعضاب هيئة % 44

  التدريب سنويًا

الالزمة ألعضاب هيئة التدريب وداة وتصميم الربامج التدريبية إع  .ج 

 (ج 7.9أنظر ) لتلبية ااحتياما  التدريبية

مركز التطوير 

 والتدريب
   مستمر قصر

مليون  4

  ريال سنويًا
 عدة الربامج التدريبية 

من اإلحتياج % 44

 سنويًا

  .د 

قا للمعاير وف ألعضاب هيئة التدريب الربامج التدريبيةوتقييم تنفيذ 

 ملعتمد ا

مركز التطوير 

 والتدريب
   مستمر قصر

مليون  40

 ريال سنويًا

 عدة الربامج املنفذ 

 ومستوى الرضا عنها

واحد  برنامج تطوير 

لكل عضو هيئة 

ودقيق  سنويًا تدريب

% 14مستوى رضا 

  للربامج
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 ية يف اجملاا  التقنية واملهنية وفقًا لطلب سول العمل الكمي والنوعيتأهيل وتطوير الكواةر البشرية الوطن :اهلدف اإلسرتاتيجي الثاني

 توفر بيئة حمفز  ومساند  ألعضاب اهليئا  التدريبية واإلشرافية للتواصل مع سول العمل واملختصني فيه  :4.1السياسة 

 للتدريب العملي التطبيقي ساب عضو اهليئة التدريبية وااشرافية اخلرب  العملية احلديثة الالزمةأك: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

تاحة الفرصة لعضو اهليئة التدريبية او ااشرافية إجياة برنامج أل  .أ 

جمال لقضاب فرت  ممارسة واكتساب خربا  عملية حديثة يف 

 .ختصصه يف أحد املؤسسا  أو الشركا  أو املصانع اخلاصة

مركز التطوير 

 والتدريب
   مديد قصر

مليون  4

  ريال سنويًا

عدة املدربني امللتحقني 

 بالربنامج

من % 0مشاركة 

 املدربني سنويا

  .ب 

وضع احلوافز الالزمة للمدربني لاللتحال بربنامج اكتساب اخلرب  

 (أ 7.9أنظر )ااعمال  العملية يف منشا  قطاع

مركز التطوير 

والتدريب والشئون 

وزار  واملالية 

 اخلدمة املدنية

   مديد قصر
مليون  0

  ريال سنويًا
  إكتمال اإلجناز نسبة إجناز ايلية

وضع احلوافز الالزمة لتشجيع قطاع ااعمال استضافة املدربني   .ج 

 اكتساب اخلرب  العملية
   مديد قصر قطاع التطوير

مليون  4

  ريال سنويًا
  إكتمال اإلجناز نسبة إجناز ايلية

  .د 
إمراب البحوث التطبيقية املشرتكة بني وحدا  املؤسسة وقطاع 

 (أ. 7.9أنظر )ااعمال 

ااةار  العامة 

للبحوث والدراسا  

 املهنية

   مديد قصر
مليون  44

  ريال سنويًا
   

  .ه 
او ااشرافية للعمل عمل تنظيما  مشجعة اعضاب اهليئة التدريبية 

. 7.9أنظر )مبنشا  قطاع ااعمال بصفة مستشارين غر متفرغني

 (أ

    مستمر قصر قطاع التطوير

اعضاب اهليئة  عدة 

 غر متفرغنيالالتدريبية 

  القطاع ليف منش

 اخلاص

من % 4مشاركة 

أعضاب اهليئة 

 التدريبية 
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 بادوة  والكفاية الي تؤهل املتدرب للحصول على الوظيفة املناسبة يف سول العمل أو الي لعله قاةرًا على ممارسة العمل احلربية التدريتقديم الربامج  :الثالثاهلدف اإلسرتاتيجي 

      إعتماة مبدأ ادوة  الشاملة يف تقديم التدريب والعمل اإلةار  :1.8السياسة 

 ترقى إىل مستوى متطلبا  وتوقعا  املستفيديندقيق موة  أعلى للخدما  التدريبية بشكل مستمر : الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

تطوير وتصميم ومرامعة وتطبيق معاير لضبل موة  التدريب   .أ 

 وقياس األةاب

اإلشراف الفين 

 واملستفيدين
 خمتصني 4 مديد  قصر

مليون  4

 ريال سنويًا
 إكتمال اإلجناز نسبة إجناز ايلية

  .ب 
تطوير وتصميم ومرامعة وتطبيق معاير لضبل موة  األعمال 

 وقياس األةاب اإلةارية

التطوير اإلةار  

وادوة  

 واملستفيدين

 خمتصني 0 مديد  قصر
مليون  4

 ريال سنويًا
 ازإكتمال اإلجن نسبة إجناز ايلية

  .ج 
 تأهيل الكواةر البشرية إلةار  وتفعيل أنظمة ادوة  

مركز التطوير 

 والتدريب
  مديد  قصر

مليون  4

 ريال سنويًا

عدة من مت تأهيلهم 

 لتطبيق النظام

تدريب مجيع 

 املستفيدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ملهين التقين واللتدريب العامة للتدريب باملؤسسة العامة اخلطة 

 

 

35 

 

 

 املتدرب للحصول على الوظيفة املناسبة يف سول العمل أو الي لعله قاةرًا على ممارسة العمل احلربادوة  والكفاية الي تؤهل التدريبية تقديم الربامج  :اهلدف اإلسرتاتيجي الثالث

 تهيئة الربامج التدريبية للحصول على اعرتاف هيئا  ةولية ووطنية :1.4السياسة 

 لعاملية و كني املتدربني من احلصول على مؤهال  دضى بالقبول واإلعرتاف الدوليدقيق تطوير نوعي للتدريب التقين واملهين واإلرتقاب به ومبخرماته إىل املستويا  ا: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  مرامعة وتطوير العملية التدريبية للتأكد من مطابقتها ملتطلبا  .أ 

 مها  اإلعتماة
  مديد  قصر قطاع التطوير

مليون  90

 ريال

إكتمال عملية نسبة 

 املرامعة

حلصول على تقارير ا

 كفاية أولية

  .ب 

 مها  ةولية ووطنيةاعتماة برامج التدريب املهين والتقين بواسطة 

 متخصصة
   مديد متوسل قطاع التطوير

ريال  200 

لكل 

متدرب 

 سنويًا

عدة الربامج احمللية 

ملعتمد  بواسطة هيئا  ا

 ةولية

نسبة الزياة  يف % 90

عدة الربامج احمللية 

املعتمد  بواسطة 

 هيئا  ةولية

التعاون مع مها  عاملية لإلعرتاف املتباةل باملؤهال  والربامج   .ج 

 التدريبية
  مديد  متوسل قطاع التطوير

مليون ريال 

 سنويًا

عدة ادها  الي مت 

 عقد تعاون معها
 نويًامهة واحد  س

تشجيع معاهد التدريب األهلية للحصول على إعرتاف من مها    .د 

 خارمية معتمد 
 عدة الربامج املعتمد    مديد  متوسل التدريب األهلي 

من الربامج % 4إعتماة 

 سنويًا
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 لى الوظيفة املناسبة يف سول العمل أو الي لعله قاةرًا على ممارسة العمل احلربادوة  والكفاية الي تؤهل املتدرب للحصول عالتدريبية تقديم الربامج  :اهلدف اإلسرتاتيجي الثالث

  اس مستوى أةائهم يف سول العملمتابعة املتدربني من خالل التوميه أ ناب التدريب وقي :1.1السياسة 

ضمان تزويد املتدرب باملعارف واملهارا  الالزمـة  و. اىل النسب املقبولة عامليا يف مجيع الربامج التدريبيةختفيض نسبه الرسوب وصوا و. التسرب وصوا اىل النسب احملدة  عامليا ةختفيض نسب: الغايات

لبا  التنمية وحاما  سول العمل ة بني مستوى اخلرجيني و بني متطائماملساهمة يف تنظيم برامج و ةورا  لتأهيل و رفع كفاب  و أةاب خرجيي املؤسسة للموو. واملناسبة للدخول اىل سول العمل او العمل احلر

 املتغر 

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

املهين ةاخل الوحدا  التدريبية  والتوميه تطوير ةور اارشاة  .أ 

لقدراتهم  هاملناسبالتخصصا   ملساعد  املتدربني على اختيار

وتهيئة املناخ املالئم هلم وتنظيم شؤونهم وحل املشكال   ورغباتهم

تدريب الي تعرتضهم لتحقيق ااستفاة  الكاملة من برامج ال

  التقين و املهين

   مستمر قصر شئون املتدربني

عدة ااستشارا  

نسبة عدة و اارشاةية

نسبة و املتسربني

الرسوب اىل اجملموع 

 العام

ختفيض التسرب إىل 

من إمجالي % 4

 املتدربني

ب جماا  اللغة اإلجنليزية واحلاس يف تطويرية عقد ةورا  تدريبية  .ب 

ووسائل ااتصال واملهارا  القياةية وكتابة السر  الذاتية ومباة  

العمل احلر، وكيفية التصرف عند إمراب املقابال  اخلاصة 

اخلريج من خالل بالتوظي  وذلك بهدف صقل شخصية املتدرب 

 لالخنراط يف سول العمل إعداةه

  مديد  قصر شئون املتدربني
مليون  4

 ريال سنويًا
 عدةالربامج التدريبية

تقديم اخلدمة دميع 

 طالبيها

إنشاب بنك للمعلوما  حيو  كل البيانا  عن اخلرجيني ومها    .ج 

تواصل مع اخلرجيني و تعزيز ال.ودديثه بشكل ةور  توظيفهم

 عرب وسائل ااتصال املختلفة العمل واصحاب

 مستمر قصر شئون املتدربني
خمتص  40

 مهين

مليون  0

 ريال سنويًا

نسبة عدة اخلرجيني 

املتوفر  بياناتهم اىل 

 امجالي عدة اخلرجيني

من % 20تغطية 

 اخلرجيني

تقديم اخلدمة دميع  عدة الربامج املنفذ    مديد  قصر شئون املتدربنيتنفيذ برامج تطويرية قصر  لتزويد اخلرجيني باملهارا  الي   .د 
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 لى الوظيفة املناسبة يف سول العمل أو الي لعله قاةرًا على ممارسة العمل احلربادوة  والكفاية الي تؤهل املتدرب للحصول عالتدريبية تقديم الربامج  :اهلدف اإلسرتاتيجي الثالث

  اس مستوى أةائهم يف سول العملمتابعة املتدربني من خالل التوميه أ ناب التدريب وقي :1.1السياسة 

ضمان تزويد املتدرب باملعارف واملهارا  الالزمـة  و. اىل النسب املقبولة عامليا يف مجيع الربامج التدريبيةختفيض نسبه الرسوب وصوا و. التسرب وصوا اىل النسب احملدة  عامليا ةختفيض نسب: الغايات

لبا  التنمية وحاما  سول العمل ة بني مستوى اخلرجيني و بني متطائماملساهمة يف تنظيم برامج و ةورا  لتأهيل و رفع كفاب  و أةاب خرجيي املؤسسة للموو. واملناسبة للدخول اىل سول العمل او العمل احلر

 املتغر 

مدى  ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 معايري اإلجناز مؤشرات األداء املوارد الالزمة

 طالبيها جماا  اعماهلمتساعدهم على التميز يف 

القيام بدراسا  ميدانية ةورية تتعلق بأعداة اخلرجيني يف   .ه 

التخصصا  املختلفة ونسبة العاملني منهم ونسبة العاطلني عن 

اسا  العمل وغرها وتزويد ادها  ذا  العالقة بنتائج هذه الدر

 اختاذ اإلمرابا  الالزمة

 ون املتدربنيؤش

ةار  البحوث إو

 املهنية

  مديد  قصر
مليون  4

 ريال سنويًا

نسبة عدة العاملني اىل 

اجملموع الكلي لعدة 

اخلرجيني يف كل 

 .ختصص

تقديم تقرير كل عام 

 تدرييب
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 ة  والكفاية الي تؤهل املتدرب للحصول على الوظيفة املناسبة يف سول العمل أو الي لعله قاةرًا على ممارسة العمل احلربادوالتدريبية تقديم الربامج  :اهلدف اإلسرتاتيجي الثالث

 عاملية متخصصةتبين برامج تدريبية مصممة ومقدمة ومعتمد  من مها  وشركا   :1.2السياسة 

 فة الشهاةا  اإلحرتافية الدولية وأهمية احلصول عليها بني املدربني واملتدربنيقا نشر و الوصول للعاملية يف جمال التدريب والتأهيل: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

ها حصر الربامج والشهاةا  املعتمد  ةوليًا يف اجملاا  الي تقدم  .أ 

 املؤسسة

قطاع التطوير يف 

 املؤسسة
 مستمر متوسل

  
 عدة الربامج والشهاةا 

دقيق نسبة زياة  

 سنويًا% 90

عقد شراكا  إسرتاتيجية مع مها  تدريب وإعتماة عاملية   .ب 

 لتكون املؤسسة مهة تدريب معتمد  لرباجمها
 مستمر متوسل املؤسسة

عدة الربامج والشهاةا    

 املعتمد 

زياة  دقيق نسبة 

 سنويًا% 90

عقد شراكة مع أحد الشركا  املتخصصة يف اإلختبارا    .ج 

 اإللكرتونية للشهاةا  اإلحرتافية العاملية

مركز التدرب 

 اإللكرتوني
 مديد  قصر

  
 عدة املختربين

دقيق نسبة زياة  

 سنويًا% 90

إعتماة الشهاةا  اإلحرتافية املعروفة ةوليًا ومعاةلتها حبقائب   .د 

 املؤسسة املما لةومؤهال  
 مستمر متوسل املناهج  

عدة الربامج والشهاةا    

 املعتمد 

دقيق نسبة زياة  

 سنويًا% 90

توفر برامج تدريبية مبعاير ةولية وتدريب املدربني عليها لضمان   .ه 

 مواكبتهم للتطورا  التقنية يف ختصصاتهم

مركز التطوير 

 والتدريب
 مستمر متوسل

  
 عدة املستفيدين

يق نسبة زياة  دق

 سنويًا% 90

إستخدام  وذج تدريب املدربني لتسريع عملية تدريب وتأهيل   .و 

 املدربني للحصول على شهاةا  معتمد  يف ختصصاتهم

مركز التطوير 

 والتدريب
 مستمر متوسل

  
 عدة املستفيدين

دقيق نسبة زياة  

 سنويًا% 90

  افية ةوليةدفيز املدربني واملتدربني للحصول على شهاةا  إحرت  .ز 
 مديد  متوسل املؤسسة

عدة احلاصلني على   

 شهاةا  ةولية

دقيق نسبة زياة  

 سنويًا% 90

 

 

 



 

 

 ملهين التقين واللتدريب العامة للتدريب باملؤسسة العامة اخلطة 

 

 

39 

 

 العمل احلر بادوة  والكفاية الي تؤهل املتدرب للحصول على الوظيفة املناسبة يف سول العمل أو الي لعله قاةرًا على ممارسةالتدريبية تقديم الربامج  :اهلدف اإلسرتاتيجي الثالث

 لكرتونيب عن بعد والتدريب اإليستحداث برامج لتطوير تقنيا  التدريب والتدرا :1.1السياسة 

يف رفع  تميزين على مستوى املؤسسةاإلستفاة  من بعض املدربني املو. واستخدامها يف دقيق أهداف املنهج وتلبية أهداف املدربني واملتدربني  تقنيا الدقيق السبق والتميز للمؤسسة يف تطوير هذه : الغايات

 مهارا  هيئة التدريب

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

بناب حمتوى وأةوا  تدرب تفاعلية إلكرتونية للحقائب التدريبية   .أ 

 سواب ةاخليًا أو خارميًا

مركز التدرب 

 اإللكرتوني 
 مستمر متوسل

مليــــــون  90 خمتص 00

 ريال سنويًا

عدة احلقائب 

 األلكرتونية

دقيـــق نســـبة زيـــاة    

 سنويًا% 90

بناب كلية إفرتاضية لتدريب املدربني تعمل على تدريب املدربني   .ب 

على رأس العمل ومتابعة أةائهم وتقييمه بإستخدام نظام الفصول 

 ب أول لكل مقرر مفرغًا هلذه املهمةاإلفرتاضية ووضع مدر

مركز التدرب 

 اإللكرتوني 
 مديد متوسل

ــدرب  مــــــــــــ

 لكل مقرر

مليــــــــــون  4

 عدة املتدربني ريال سنويًا

دقيـــق نســـبة زيـــاة    

 سنويًا% 40

إنشاب بنك أسئلة موحد سواب لإلمتحانا  القصر  أو الفصلية أو    .ج 

 النهائية أو للتقييم الذاتي

مركز التدرب 

 اإللكرتوني
 مديد قصر

مليــــــــــون  4 

 ريال سنويًا
 عدة األسئلة يف البنك

دقيـــق نســـبة زيـــاة    

 سنويًا% 40

إستحداث مسارا  تدريبية ختدم تقنيا  و تطبيقا  التدريب   .د 

 والتدريب عن بعد و التدرب األلكرتوني
 مديد متوسل املناهج  

مليــــــــــون  4 

 ريال سنويًا
 عدة املسارا 

دقيـــق نســـبة زيـــاة    

 سنويًا% 90

بناب خربا  وكواةر فنية يف جماا  و ليا  بناب احملتوى   .ه 

 اإللكرتوني للحقائب التدريبية وتقنيا  التدريب

مركز التدرب 

 اإللكرتوني
 مديد متوسل

مليــــــــــون  4 

 ريال سنويًا

عدة املختصني يف جمال 

 التدرب اإللكرتوني

دقيـــق نســـبة زيـــاة    

 سنويًا% 90

يف التدرب  صصةمتخبناب شراكة إسرتاتيجية مع مها    .و 

 اإللكرتوني والتدريب عن بعد

مركز التدرب 

 اإللكرتوني
 مديد متوسل

مليــــــون  40 

 ريال سنويًا
  أخيار شريكان عدة الشركاب

للتدرب وإتاحة الفرصة لإلشرتاك إلكرتونية بناب مصاةر   .ز 

 باملكتبا  اإللكرتونية احمللية والدولية

مركز التدرب 

 اإللكرتوني
 مديد متوسل

ن مليــــــــــو 4 

 ريال سنويًا

عدة احملتويا  

 اإللكرتونية
  



 

 

 ملهين التقين واللتدريب العامة للتدريب باملؤسسة العامة اخلطة 

 

 

41 

 

 بادوة  والكفاية الي تؤهل املتدرب للحصول على الوظيفة املناسبة يف سول العمل أو الي لعله قاةرًا على ممارسة العمل احلرالتدريبية تقديم الربامج  :اهلدف اإلسرتاتيجي الثالث

  ةيللجوة  والكفا ًاإلنتاج التجار  مقياسللتدريب املؤة  لامج نتطوير بر :1.1السياسة 

 التعرف وااطالع على أفضل ما يف سول العمل من تقنيا  وأمهز  وأةوا و النتاج التجار املرافق التدريبية لة وموة  التدريب التقين واملهين من خالل يرفع كفا: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 ارد الالزمةاملو
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 

وضع تنظيما  ولوائح إلستثمار اإلمكانا  املاةية والكواةر 

 البشرية يف التدريب املؤة  إىل اإلنتاج التجار 

قطاع التدريب 

املشرتك وخدمة 

اجملتمع والتدريب 

 املستمر

 نسبة إجناز األلية   مديد  قصر
لوائح إكتمال ال

 والتنظيما 

  .ب 

رية تابعة ملركز خدمة اجملتمع لتسويق اإلنتاج الإستحداث وحد  

 التجار  للوحدا  التدريبية 

خدمة اجملتمع 

 والتدريب املستمر
 نسبة النمو السنوية   مديد  قصر

% 4دقيق زياة  

سنويًا من ةخل خدمة 

اجملتمع نتيجة ألعمال 

 الوحد 

  .ج 

 لتجار  للوسائل التدريبيةإستحداث برنامج لإلنتاج ا

خدمة اجملتمع 

 والتدريب املستمر
 نسبة النمو السنوية   مديد  قصر

% 4دقيق زياة  

سنويًا من ةخل خدمة 

اجملتمع نتيجة ألعمال 

 الوحد 
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 فة املناسبة يف سول العمل أو الي لعله قاةرًا على ممارسة العمل احلربادوة  والكفاية الي تؤهل املتدرب للحصول على الوظيالتدريبية تقديم الربامج  :اهلدف اإلسرتاتيجي الثالث

  برامج التدريب التقين واملهين ضمنتبين مباة  العمل احلر وإةار  املنشل  الصغر  واحلرف التقليدية  :1.1السياسة 

 العمل احلر وأهمية املنشل  الصغر  يف برامج التدريب التقين واملهين نشر  قافةو. يف سول العملواحلرف التقليدية ةعم انتشار املنشل  الصغر  : الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 
واحلرف إعداة وإعتماة مقررا  يف إقامة وإةار  املنشل  الصغر  

 يف برامج التدريب التقين واملهينية التقليد
  مديد  قصر املناهج  

مليون  4

 ريال

اضافة ماة  املنشل  

 اةار  الصغر 

اانتهاب من اضافة 

ماة  املنشل  اةار  

 الصغر 

  .ب 

   مستمر قصر املنشل  الصغر  .إجياة  لية لتشجيع إقامة املنشل  الصغر 

زياة  أعداة املنشل  

الصغر  ملختل  

 لتخصصا ا

نسبة الزياة  يف أعداة 

املنشل  الصغر  

 ملختل  التخصصا 

  .ج 
 نسبة إجناز ايلية   مديد  قصر املنشل  الصغر  استحداث تنظيما  ولوائح للحاضنا  املهنية

إعتماة التنظيما  

 واللوائح

  .د 
  مديد  قصر املنشل  الصغر  تنفيذ برنامج للحاضنا  املهنية

مليون  40

 ريال سنويًا
 عدة احلاضنا  املنشأ 

حاضنة  400إنشاب 

 مديد  سنويًا

  .ه 

   مستمر قصر املنشل  الصغر  العمل مع ادها  الداعمة لتسهيل إمرابا  احلصول على الدعم
سهولة امرابا  افتتام 

 منشأ  صغر 

احلصول على ةعم 

دميع املنشل  

 املخطل هلا

  .و 
والتطويرية واإلةارية لتأهيل املتدربني على  تقديم الربامج التأهيلية

 تأسيم وإةار  املنشل  الصغر 
  مستمر متوسل املنشل  الصغر 

مليون  4

 ريال سنويًا

زياة  عدة الربامج 

 التأهيلية وااةارية

نسبة الزياة  يف % 90

عدة الربامج التأهيلية 

 وااةارية
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 ي  والتعامل بنجام مع التحديا  والتغرا  استناةا على األحباث والدراسا  التطبيقيةالقدر  على التك :اهلدف اإلسرتاتيجي الرابع

  لخطة الوطنية للتدريب التقين واملهينتومها  سول العمل والتطور التقين واملهين والتقويم املستمر للتنفيذ ةراسا  استشرافية  :2.8السياسة 

 لخطة الوطنية للتدريب التقين واملهينالتقويم املستمر لو ااستجابة السريعة ملتطلبا  سول العملو لية للتدريب التقين واملهيندديد التحديا  والتغرا  املستقب: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 
لدراسا  ااستشرافية بالتعاون مع ادها  البحوث وا تنفيذ

 الداخلية واخلارمية

ااةار  العامة 

للبحوث والدراسا  

 لتعاون الدوليوا

   مستمر قصر
مليون  0

 سنويا

عدة ااحباث 

 والدراسا 
 حبثان سنويًا

  .ب 
 سنوية نشر نتائج ااحباث والدراسا  من خالل اقامة ورشة عمل

 (لي املؤسسةدميع مسؤو)ديثة ورا  والتومها  احلملناقشة التط

ااةار  العامة 

للبحوث والدراسا  

 املهنية 

   مديد قصر
مليون ريال 

 سنويًا
 عدة املشاركني 

من % 20حضور 

مسؤولي املؤسسة 

 سنويا

        (أ) 6.0  .ج 

  .د 

 (جملة حمكمة)اصدار مطبوعة ةورية 

ااةار  العامة 

للبحوث والدراسا  

 املهنية 

 2 مديد قصر
يون مل 4

 سنويا
 مرتني سنويا عدة مرا  ااصدار

  .ه 
   مديد طويل اااةار  العلي ةوريا وتقوميها اخلطة الوطنية للتدريب التقين واملهين مرامعة

مليون  4

 ريال
 سنوا  مخمكل  امراب املرامعة

 

 

 

 



 

 

 ملهين التقين واللتدريب العامة للتدريب باملؤسسة العامة اخلطة 

 

 

43 

 ستناةا على األحباث والدراسا  التطبيقيةالقدر  على التكي  والتعامل بنجام مع التحديا  والتغرا  ا :اهلدف اإلسرتاتيجي الرابع

 يف املؤسسة تصميم وتطبيق برنامج إلةار  األةاب :2.4السياسة 

 العامة للتدريب باملؤسسةللخطة  ب إةار  األةاب وتطبيق إةار  األةاب إلكرتونيًا ومتابعة اإللتزام بالتومها  اإلسرتاتيجيةإةار  املؤسسة بإستخدام مباةى: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

مبؤشرا  ومعاير تنفيذية  إىل خطل عمل اخلطة الوطنيةدويل   .أ 

أةاب حمدة  وبناب مؤشرا  األةاب دميع الوحدا  اإلةارية 

 والتدريبية

ية التخطيل وامليزان

 والتطوير اإلةار 
   مديد  قصر

مليون  4

 ريال
 فرل عملتشكيل 

اإلنتهاب من وضع 

 املعاير

  .ب 
 تطبيق إةار  األةاب بإستخدام بطاقا  األةاب املتوازن

التخطيل وامليزانية 

 والتطوير اإلةار 
 40  مديد  قصر

مليون  4

 سنويًا ريال
 عدة التقارير

تقرير شامل كل 

 فصل ةراسي

للتدريب  العامةاخلطة ل عمل لتطبيق ومرامعة تشكيل فر  .ج 

 باملؤسسة

التخطيل وامليزانية 

 والتطوير اإلةار 
   مديد  قصر

مليون  4

 ريال
 كتابة تقرير سنويا املرامعة

  .د 
 تطبيق ودديث إةار  األةاب إلكرتونيًا

التخطيل وامليزانية 

 والتطوير اإلةار 
   مديد  قصر

مليون  4

 ريال سنويًا
 كتابة تقرير سنويا املرامعة
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 القدر  على التكي  والتعامل بنجام مع التحديا  والتغرا  استناةا على األحباث والدراسا  التطبيقية :اهلدف اإلسرتاتيجي الرابع

  ةعم األحباث واملشاريع املومهة لتطوير التدريب التقين واملهين ومعادة أومه القصور :2.1السياسة 

 وحث وتوميه الباحثني واملهتمني للعمل على تطويره وإعطاب الفرصة ألعضاب هيئة التدريب لتطوير عمل وبرامج املؤسسة استمرار تطوير التدريب التقين واملهين :الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

عقد ورش ةورية للمختصني لعر  ومناقشة التحديا  القائمة    .أ 

نشر  تبني واملستقبلية لتكون إنطالقة للباحثني واملهتمني وإصدار 

 اولويا  املؤسسة يف ااحباث املدعومة

ااةار  العامة 

للبحوث والدراسا  

 املهنية

   مستمر قصر
مليون ريال 

 سنويًا
 سنويا اصدار نشر 

  .ب 

 ااحباث ذا  ااولوية ةعم

ااةار  العامة 

للبحوث والدراسا  

 املهنية

   مستمر قصر
7 

 سنويا/مليون
 سنويا 90 عدة ااحباث املدعومة

  .ج 
تطوير  لية ملتابعة تطبيق توصيا  البحوث والدراسا  املهنية بعد 

 استخالص اومه القصور ونقاط التطوير

ااةار  العامة 

للبحوث والدراسا  

 املهنية

 سنويا 4 عدة نقاط التطوير     مستمر قصر

ااةار  العامة  مرامعة وتطوير  ليا  ةعم ومتابعة البحوث والدراسا  املهنية  .د 

للبحوث والدراسا  

 املهنية

 إكتمال املرامعة نسبة إجناز ايلية     مستمر قصر

 ااةار  العامة ةعم مشاركة أعضاب هيئة التدريب يف املؤ را  التخصصية  .ه 

للبحوث والدراسا  

 املهنية

مليون  0   مستمر قصر

  ريال سنويًا

عدة املشاركا  

 السنوية

 مشاركة سنويًا 940
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 القدر  على التكي  والتعامل بنجام مع التحديا  والتغرا  استناةا على األحباث والدراسا  التطبيقية :اهلدف اإلسرتاتيجي الرابع

   العاملية يف جمال التدريب التقين واملهين وااستفاة  منها متابعة التومها  :2.2السياسة 

      للوصول إىل الرياة  يف جمال التدريب التقين واملهين ااستفاة  من التجارب الدولية : الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

املشاركة يف الندوا  وامللتقيا  واملؤ را  يف جمال التدريب   .أ 

وتشجيع أعضاب هيئي التدريب واإلشراف  التقين واملهين

 للمشاركة

ااةار  العامة 

 للتعاون الدولي
   مستمر قصر

ريال مليون  4 

 سنويا
 سنويًامشاركة  40 عدة املشاركا 

لمشاركة يف اللجان الدولية وضع إسرتاتيجية واضحة ل  .ب 

 املشرتكة

ااةار  العامة 

 للتعاون الدولي
 حسب اددولة عدة املشاركا      مستمر قصر

وضع برامج و ليا  استضافة خرباب من الدول الشريكة   .ج 

 واملنظما  الدولية

ااةار  العامة 

 للتعاون الدولي
   مستمر قصر

مليون ريال  4 

 سنويا
 اب سنوياخرب 44 عدة اخلرباب

ااشرتاك يف املنظما  الدولية وادمعيا  املختصة بالتدريب   .د 

 التقين واملهين

ااةار  العامة 

 للتعاون الدولي
 إشرتاكا  سنويًا 0 عدة ااشرتاكا  مليون سنويا   مستمر قصر
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 ا  استناةا على األحباث والدراسا  التطبيقيةالقدر  على التكي  والتعامل بنجام مع التحديا  والتغر :اهلدف اإلسرتاتيجي الرابع

  األنظمة الي تكفل مرونة التعامل مع التغرا  والتحديا  تطوير :2.1السياسة 

 بناب انظمة تتسم باملرونة الالزمة لالستجابة لتغرا  واقع التدريب التقين واملهين: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

ضمن اهليكل  اخلطة العامة للتدريبةراسة إمكانية تطبيق   .أ 

 احلالي للمؤسسة وإستحداث التغيرا  اهليكلية الالزمة

 ااةار  العليا

 والتطوير اإلةار 
 ز الدراسةإجنا نسبة دقيق ايلية مليون ريال   مستمر قصر

مرامعة وتعديل او طلب تعديل اانظمة مبا يكفل مرونة التعامل   .ب 

 مع املتغرا 

 ااةار  العليا

 والتطوير اإلةار 
   مستمر قصر

مليون  4 

 ريال

 املرامعة عدة اانظمة

 وادديد  املعدلةو

مرامعة مجيع 

 األنظمة 
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 تكي  والتعامل بنجام مع التحديا  والتغرا  استناةا على األحباث والدراسا  التطبيقيةالقدر  على ال :اهلدف اإلسرتاتيجي الرابع

  تطبيق أحدث نظم تقنية املعلوما  وااتصاا  :2.1السياسة 

 ودقيق الوصول إىل أهداف التعامال  احلكومية اإللكرتونية ترشيد اانفالو تسهيل العمل وتدفق املعلوما : الغايات

 ذةاجلهة املنف التنفيذ آليات م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

نظم املعلوما  تقنية وضع إسرتاتيجية خمصصة لتصميم وتطوير   .أ 

 ا  باملؤسسةاواإلتص
  مديد  قصر مركز احلاسب 

مليون  4

 ريال

نسبة إجناز 

 اإلسرتاتيجية

ل إجناز إكتما

 اإلسرتاتيجية

  .ب 
  مديد  متوسل مركز احلاسب  ا  باملؤسسةااملعلوما  واإلتص نظمتقنية تطبيق إسرتاتيجية 

مليون  000

 ريال
 نسبة دقيق األهداف

إكتمال دقيق 

 األهداف
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 ين واملهينبناب شراكا  اسرتاتيجية مع القطاع اخلاص لتنفيذ برامج التدريب التق :اهلدف اإلسرتاتيجي اخلامس

   التدريبية الوحدا  التدريبيةبناب شراكا  اسرتاتيجية مع مها  تدريبية ةاخلية وخارمية لتشغيل  :1.8السياسة 

   التدريبيةالوحدامشاركة مها  تدريبية مرموقة يف تشغيل و للمملكة( املتميز )نقل وتوطني تقنية التدريب اخلارمية و دريب بكفاب  عاليةتشغيل وحدا  الت: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 
 اخذ املوافقا  النظامية   مديد قصر جملم اإلةار  الوحدا  التدريبيةوضع اإلطار النظامي لتشغيل 

صدار اإلنتهاب من إ 

 املوافقة

  .ب 
 عدة اللوائح املنجز  مليون ريال 4  مديد قصر قطاع التطوير الوحدا  التدريبيةوضع  ليا  ولوائح تنفيذية لتشغيل 

اإلنتهاب من وضع 

 اللوائح

 إجناز ايلية نسبة دقيق ايلية  مليون ريال 4   مديد قصر قطاع التطوير وأساليب مرامعتها الوحدا  التدريبيةوضع ضوابل لتشغيل   .ج 

  .د 

التشغيل الفعلي  بإعتماة ادها  املشاركة يف التشغيل وبد

 ة عن طريق ادها  املختار دا  التدريبيللوح

قطاع التدريب 

 املشرتك
   مديد متوسل

مليون ريال  20

و  لكل كلية

مليون ريال  00

لكل معهد 

 تدرييب سنويًا

 تشغيل الوحدا 

وحد   40تشغيل عدة 

بطاقة إستيعابية )

 (أل  متدرب 940

  .ه 

 بناب مهاز لالشراف على عمليا  التشغيل
قطاع التدريب 

 املشرتك
 440 مديد متوسل

ريال  200

 لكل متدرب

نسبة الوصول إىل 

على شراف اإلأهداف 

 كفاية وموة  التدريب

 شراف الكاملاإل

على كفاية وموة  

 التدريب
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 ةمهنيو ةتقنياص لتنفيذ برامج تدريب مع القطاع اخل بناب شراكا  اسرتاتيجية :اهلدف اإلسرتاتيجي اخلامس

    تقديم برامج تدريبية مشرتكة مع القطاع اخلاص :1.4السياسة 

 تقديم التدريب املتخصص لتلبية اإلحتياج يف قطاع معني: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

إستحداث وحد  إةارية لدعم الربامج التدريبية الغر رحبية تقوم   .أ 

 بالتنسيق مع اإلةارا  املختصة ةاخل املؤسسه وادها  اخلارمية
 قطاع التطوير

 مديد  قصر
 نسبة إجناز ايلية مليون ريال 

إستكمال إستحداث 

 اإلةار 

ةراسا  اددوى  منلإلستفاة  تقديم الدعم الفين الالزم   .ب 

 اإلقتصاةية واملناهج واإلحتياما  التدريبية
 قطاع التطوير

 مديد  قصر
 

مليون  4

 سنويًا ريال

إمراب الدراسا  

 املطلوبة
 إجناز ةراستان سنويًا

طلب إشراك املؤسسة يف متابعة إلتزام شركا  ومؤسسا  القطاع   .ج 

 املختصة اخلاص يف تنمية املوارة البشرية من ادها  احلكومية
 قطاع التطوير

 مديد  قصر
 نسبة إجناز ايلية  

اإلنتهاب من تنفيذ 

 ايلية

  .د 
 قطاع التطوير  املشاركةاملساهمة يف وضع  لية لتحفيز ادها  

 مديد  قصر
 وضع  ليا  للتحفيز  

اإلنتهاب من وضع 

 ايلية

العمل على تسهيل إمرابا  الرتخيص والدعم والتنفيذ مع ادها    .ه 

 ومية األخرىاحلك

قطاع التدريب 

 املشرتك

 مديد  قصر
 نسبة إجناز ايلية  

اإلنتهاب من تنفيذ 

 ايلية
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  نشر الوعي بأهمية العمل يف اجملاا  التقنية واملهنية يف أوساط اجملتمع وتوفر البيئة املناسبة للتدرب مدى احليا  :اهلدف اإلسرتاتيجي السادس

  الذهنية اإلجيابية ودسني النظر  اإلمتماعية والثقافية لدى اجملتمع عن األعمال التقنية واملهنية تعزيز الصور  :1.8السياسة 

        إزالة الرتسبا  السلبية النمطية عن بعض األعمال التقنية واملهنية :الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز داءمؤشرات األ

 مالية بشرية

مليــــــــــون  4  مديد  قصر  العالقا  العامة تأسيم مركز إعالمي للتوعية املهنية  .أ 

 ريال سنويًا

 تغطية الفئة املستهدفة عدة األنشطة اإلعالمية

 ةراسة واحد  سنويًا   صنيخمت 4 مديد  طويله املركز اإلعالمي إمراب ةراسا  ةورية عن النظر  اإلمتماعية للعمل املهين  .ب 

إعداة الوسائل واملواة والوسائل التوعوية الكفيلة بالرفع من شأن   .ج 

 املهنة واملهنيني

مليــــــون  90  مديد  قصر  املركز اإلعالمي

 ريال

ــاة   عدة املواة املنتجة ــول املــــــــــ وصــــــــــ

 للمستفيدين

ــة     تأســيم  .د  ــة وترفيهي ــة تثقيفي ــة مهني ودــديث معــار  ةائمــة تقني

 ب التعليم العام يف الوحدا  التدريبيةمومهة لطال

مومـــــــه  40 مديد  قصر  املركز اإلعالمي

 مهين

مليــــــون  40

 ريال سنويًا

ــل  عدة املعار  املؤسسة ــر  يف كــــــ معــــــ

 جملم للتعليم الفين

عقد لقابا  وبرامج مومهه للقائمني على إةارا  املوارة البشرية يف   .ه 

إعداة املتدربني ةاخل القطاعا  املختلفة لتعريفهم مبستوى تأهيل و

 املؤسسة

مليــــــــــون  4  مديد  متوسل املركز اإلعالمي

 ريال سنويًا

لقــــــاب ســــــنويًا يف  90 عدة اللقابا 

 كل منطقة

مليــــــــــون  0  مديد  متوسل املركز اإلعالمي تنفيذ خطل لتسويق الفحص املهين   .و 

 ريال سنويًا

ــاة   املواة املنتجةعدة  ــول املــــــــــ وصــــــــــ

 للمستفيدين
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  نشر الوعي بأهمية العمل يف اجملاا  التقنية واملهنية يف أوساط اجملتمع وتوفر البيئة املناسبة للتدرب مدى احليا  :رتاتيجي السادساهلدف اإلس

 العناية بربامج التوميه املهين وتطويرها :1.4السياسة 

        ة بني املؤهلني للعملجيم معدا  البطالو املساهمة يف د دقيق أهداف سعوة  املهن املختلفة :الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

ــه  440 مديد  قصر شؤون املتدربني مركز للتوميه املهين تأسيم وتشغيل  .أ  مومـ

 مهين

مليــــــون  90

 ريال

ذه عدة املستفيدين من ه

 الربامج

 

تغطيـــة مجيـــع بـــرامج 

املؤسســـــــة التقنيـــــــة  

 واملهنية

إقامة  ال  توعية عامة للتعري  بالتخصصا  املوموة  باملؤسسة   .ب 

وجماا  أعماهلا املستقبلية من خالل الوسائل اإلعالمية والنشرا  

 والكتبيا  اإلرشاةية

ــه   ــز التوميـــ مركـــ

 املهين

مليــــــــــون  4  مديد  قصر

 ريال سنويًا

  نشطة اإلعالميةعدة األ

 

تغطيــة  يــع طــاليب   

 التدرب

ــالطالب     .ج  ــاب بـ ــدراس لإللتقـ ــة للمـ ــة منتظمـ ــارا  ميدانيـ ــام بزيـ القيـ

والطالبا  وتزويدهم مبعلوما  عن التخصصا  املطلوبة يف سـول  

 املناسبة وحدا  التدريبيةلل االعمل وتشجيعهم ليتومهو

ــه   ــز التوميـــ مركـــ

 املهين

مليــــــــــون  4  مديد  متوسل

 ريال سنويًا

زيــار  مجيــع مــدارس    عدة الزيارا  امليدانية

التعليم العام املتوسطة 

 والثانوية سنويًا

تقديم التومية للراغبني يف العمل احلر يف أحد األنشطة التقنية أو   .د 

 املهنية

ــه   ــز التوميـــ مركـــ

 املهين

مليــــــــــون  4  مديد  متوسل

 ريال سنويًا

 عدة املستفيدين 

 

خدمـــة مجيـــع طـــاليب 

 التوميه

ورا  للمختصــني يف اإلرشــاة الطالبــي باملــدارس الثانويــة     عقــد ة  .ه 

ليقوموا مبساعد  الطالب يف إختيار التخصصا  املهنيـة والتقنيـة   

 الي دقق هلم فرص وظيفية أفضل

ــه   ــز التوميـــ مركـــ

 املهين

 

مليــــــــــون  4  مديد  متوسل

 ريال سنويًا

 عدة املدارس املشاركة

 

ــع  ــدريب مجيـــــــــ تـــــــــ

ــني يف وزا   راملختصــــــ

 تعليمالرتبية وال

 الغـر مؤهـل  التعاون مع مكاتب العمل لتوميه الباحـث عـن عمـل      .و 

 يف أحد برامج التدريب املناسبة له يف املؤسسة هلتأهيل

ــه   ــز التوميـــ مركـــ

ومكاتــــب املهــــين 

مليــــــــــون  4  مديد  قصر

 ريال سنويًا

 عدة املستفيدين

 

خدمـــة مجيـــع طـــاليب 

 التوميه
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  نشر الوعي بأهمية العمل يف اجملاا  التقنية واملهنية يف أوساط اجملتمع وتوفر البيئة املناسبة للتدرب مدى احليا  :رتاتيجي السادساهلدف اإلس

 العناية بربامج التوميه املهين وتطويرها :1.4السياسة 

        ة بني املؤهلني للعملجيم معدا  البطالو املساهمة يف د دقيق أهداف سعوة  املهن املختلفة :الغايات

مدى  ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 معايري اإلجناز مؤشرات األداء املوارد الالزمة

 العمل

ــه   التوميه املهين مبا يتفق معمرامعة أنظمة القبول وتطوير  لياته   .ز  ــز التوميـــ مركـــ

 املهين

إعتماة أنظمة القبـول   نسبة اإلجناز   مديد  قصر

 املطور 

تطبيق عمليـا  التوميـه املهـين إلكرتونيـًا واإلسـتفاة  مـن بـرامج          .ز 

 التوميه املهين يف ادها  األخرى

ــه   ــز التوميـــ مركـــ

 املهين

مليــــــــــون  4  مديد  قصر

 ريال سنويًا

ــتف ــدة املســ ــن عــ يدين مــ

 اخلدمة

إســـــــــتفاة  مجيـــــــــع  

امللــتحقني يف الــربامج  

 التقنية واملهنية
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  نشر الوعي بأهمية العمل يف اجملاا  التقنية واملهنية يف أوساط اجملتمع وتوفر البيئة املناسبة للتدرب مدى احليا  :اهلدف اإلسرتاتيجي السادس

  را  واملعار  املختصة بالتدريب والتطوير التقينإقامة الندوا  واملشاركة يف املؤ  :1.1السياسة 

        املؤسسة يف ةوالتقني ةاملهني القدرا  املتوفر  يف اجملاا إبراز اإلستفاة  من اخلربا  يف جمال التدريب التقين واملهين و: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز ت األداءمؤشرا

 مالية بشرية

 التدريب الندوا  وورش العمل الي تعنى بتطويراملؤ را  و عقد  .أ 

وةعو  املميزين عامليا وحمليا للمشاركة فيها  التقين واملهين

 والتفاعل معها

التعاون الدولي 

والبحوث 

 والدراسا  املهنية

مليون  4  مستمر متوسل

 ريال سنويًا

لندوا  والورش عدة ا

 املقامة

وورشة  مخم ندوا 

 عمل سنويًا

املؤسسة واملشاركة فيها مبا يسهم يف إبراز ةور عار  إقامة امل   .ب 

 منجزاتها لآلخرينو

التعاون الدولي 

والبحوث 

 والدراسا  املهنية

مليون  0  مستمر متوسل

 ريال سنويًا

 مؤ ر واحد سنويًا عدة املؤ را 

يئة التدريبية يف املؤسسة للمشاركة يف ةعم وتشجيع أعضاب اهل  .ج 

 املؤ را  احمللية والدولية بأحبا هم وةراساتهم

البحوث والدراسا  

 املهنية

مليون  4  مستمر قصر

 ريال سنويًا

عدة املشاركني من 

 املؤسسة

 مشاركة سنويًا 900

إقامة املسابقا  احمللية وتشجيع املتدربني من وحدا  املؤسسة   .د 

 املسابقا  الدولية يف اجملاا  املهنية والتقنيةللمشاركة يف 

مليون  4  مستمر قصر قطاع التطوير

 ريال سنويًا

عدة املشاركني من 

 املؤسسة

مسابقة واحد  لكل 

 جمال تقين أو مهين

        أ. 2.2أنظر   .ه 
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  ية يف أوساط اجملتمع وتوفر البيئة املناسبة للتدرب مدى احليا نشر الوعي بأهمية العمل يف اجملاا  التقنية واملهن :اهلدف اإلسرتاتيجي السادس

  التوسع يف برامج خدمة اجملتمع والتدريب املستمر :1.2السياسة 

 السعوة التأكيد على أهمية ةور الفرة واجملتمع يف برامج و فنية كني املواطن من مواكبة التطور يف العلوم املهنية والتو فتح  فال مديد  يف تنمية العالقة بني اجملتمع ووحدا  املؤسسة التدريبية: الغايات

 للمهن والتدرب مدى احليا 

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

اسة علمية حصر إحتياما  اجملتمع التعليمية والتدريبية لوضع سي  .أ 

ما  وتزيد من الوعي التقين لدى أفراة اعملية تليب تلك اإلحتي

 بنشر فرص التدريب املتاحة اجملتمع

مركز خدمة 

 اجملتمع
  مستمر متوسل

مليون  4

 ال سنويًاير
 عدة الربامج احملصور 

مشاركة مجيع 

الوحدا  أقسام 

 التدريبية

تقنية واملهنية الي تنظيم وتقديم الدورا  التدريبية يف اجملاا  ال  .ب 

 .تليب ااحتياما  التدريبية لألفراة واملؤسسا  العامة واخلاصة

مركز خدمة 

اجملتمع والوحدا  

 التدريبية

 عدة الدورا    مستمر متوسل
 و خدما  املركز 

 سنويًا% 4بنسبة 

القيام بااستشارا  الفنية الي دتامها األمهز  احلكومية   .ج 

 .اخلاصوشركا  ومؤسسا  القطاع 

مركز خدمة 

اجملتمع والوحدا  

 التدريبية

   مستمر متوسل
عدة اإلستشارا  

 املقدمة

 و خدما  املركز 

 سنويًا% 4بنسبة 

بعقد ورش عمل ةورية لتدريم التدرب  ترسيخ مفهوم املنشأ  ةائمة  .د 

 هذا املفهوم وتوميه الدعو  لكل منشأ  القطاع اخلاص للحضور

مركز خدمة 

 اجملتمع
   ديدم متوسل

عدة ورش العمل 

 املنعقد 
 ورشة عمل سنويًا 90
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  نشر الوعي بأهمية العمل يف اجملاا  التقنية واملهنية يف أوساط اجملتمع وتوفر البيئة املناسبة للتدرب مدى احليا  :اهلدف اإلسرتاتيجي السادس

 التقين واملهين اخلرية الراغبة يف ةعم التدريب ادها تشجيع وتوميه  :1.1السياسة 

 فتح مصارف مديده ألهل الرب واخلر واإلحسانو "ساعده ليأكل بساعده"التأكيد على مبدأ : الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

إقرار اللوائح  نسبة إجناز اللوائح    قصر املنشلا  الصغر  با  واإلستفاة  منهاوضع اللوائح اخلاصة بقبول اهل  .أ 

 والتنظيما 

فتح جماا  تعاون مع ادها  اخلرية واإلستفاة  من إنتشارها   .ب 

 إلجنام برنامج لتدريب األسر املنتجة

عدة ادمعيا     مديد قصر املنشلا  الصغر 

 املشاركة

% 90دقيق التحال 

 ادمعيا  سنويًامن 

توفر ةراسا  مدوى للمشروعا  املهنية والتقنية الصغر  املمكن   .ج 

 إقامتها وسبل الدعم اخلر  هلا 

مليون ريال   مستمر قصر املنشلا  الصغر 

 سنويًا

عدة املشروعا  

 املقرتحة

مشروعا   90إجناز 

 سنويًا

جم عقد لقابا  ةورية مع ةاعمي احلملة الكبار وتعريفهم حب  .د 

 اإلجنازا  املتحققة من تربعاتهم

 لقاب واحد سنويًا عدة اللقابا    مديد قصر املنشلا  الصغر 
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 تدريب التقين و املهينإجياة بيئة  منة وحمفعز  للعمل والتدرب يف املؤسسة العامة لل :اهلدف اإلسرتاتيجي السابع

   ألعضاب هيئة التدريببناب وتنفيذ برنامج للتدرج املهين :1.8السياسة 

 .احد متطلبا  الرتقي يف سلم التدرج الوظيفي هالتطوير املستمر للكفايا  املعرفية واملهارية للمدرب باعتبارو. .تقدير املدربني املتميزين واهل اخلرب  املتجدة  وتشجيعهم على ااستمرار يف العطاب :الغايات

  .وفقا اسم ومعاير تقويم علمية دقيق مبدا التنافم الشري  بني املدربنيو

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

إعداة ائحة تنظيمية لتصني  مراتب املدربني وفقا اجنازتهم   .أ 

م وسنوا  خدمتهم التعليمية والتدريبية متمثلة يف مستويا  اةائه

وارتقائهم املهين، مع بيان شروط استحقال كل مرتبة ومزاياها 

 وعناصر املفاضلة والية العمل والرتشيح

 التدريبهيئة 

 الشئون ااةارية 

 ااشراف الفين

   مديد قصر
مليون  4

 ريال

نسبة اكتمال اعداة 

 الئحةلا
  

  .ب 
سني ااةاب ابتكار أساليب تقويم وأةوا  قياس مديد  تسهم يف د

 وتقلل من أ ر العامل الشخصي يف التقويم

 التدريبهيئة 

 الشئون ااةارية 

 ااشراف الفين

   مديد قصر
مليون  4

 ريال

نسبة اكتمال اعداة 

 اساليب التقويم والقياس
  

ربل مسار التدرج الوظيفي باملسار التدرييب حبيث يربل تدريب   .ج 

مرتبة وتوفر الفرص  املدرب يف ضوب احتياماته ومتطلبا  كل

 (ة، ج  4.6أنظر ) التدريبية املناسبة

 التدريبهيئة 

 الشئون ااةارية 

 مركز التطوير 

   نسبة اكتمال الربل مليون ريال   مديد قصر

  .د 

تطبيق الالئحة بعد اقرارها من ادها  املختصة والتقويم املستمر 

 .هلا

 هيئة شئون املدربني

 الشئون ااةارية 

 لفينااشراف ا

مة دوزار  اخل

 املدنية

         مديد متوسل
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 تدريب التقين و املهينإجياة بيئة  منة وحمفعز  للعمل والتدرب يف املؤسسة العامة لل :اهلدف اإلسرتاتيجي السابع

  التطوير املستمر لتنظيما  األمور واحلوافز وسبل مذب املتميزين واحملافظة عليهم :1.4السياسة 

  رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاب اهليئة التدريبية  :الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

تقييم ملستوى امور وحوافز اعضاب اهليئة التدريبية باملؤسسة   .أ 

ا ومقارنته مبستوى املعيشة وما تقدمه حالي( متعاقدين -مواطنني)

 مها  العمل املما لة

 هيئة التدريب

الشئون املالية 

 وااةارية

   مديد متوسل
مليون  4

 ريال

ة اكتمال مرحلة بنس

 التقييم

 

  .ب 

يبنى على اساس الكفاب   اعداة واقرار سلم للرواتب واحلوافز

 واانتامية

 شئون التدريب

 الشئون املالية 

مة وزار  اخلد 

 املدنية

     مديد قصر
سبة اكتمال اعداة ن

 السلم ادديد

 

  .ج 

التطوير املستمر لتنظيما  اامور واحلوافز املاةية للتاكد من 

 (ج 9.9أنظر ) منافساتها ملا يقدم يف مها  العمل ااخرى

 هيئة التدريب

الشئون املالية 

 وااةارية

     مديد قصر

الرواتب  مستوى

مقارنة واحلوافز 

تويا  الرواتب مبس

واحلوافز يف مها  

 ااخرى العمل
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 تدريب التقين و املهينإجياة بيئة  منة وحمفعز  للعمل والتدرب يف املؤسسة العامة لل :اهلدف اإلسرتاتيجي السابع

 اخلطة الوطنية للتدريب التقين واملهينتنفيذو تقويمواملتدربني يف منسوبي املؤسسة إشراك  :1.1السياسة 

   بالطريقة املنشوة  واحلد من مستوى الرفض واملقاومة يف تنفيذها اخلطة الوطنية للتدريب التقين واملهينلتنفيذ  ضمان الدعم الكامل  :الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 
 إتاحة الفرصة ملشاركة منسوبي املؤسسة لإلطالع وإبداب الرأ  يف

 قبل إعتماةها اخلطة الوطنية للتدريب التقين واملهين

مركز التطوير 

اةار  + والتدريب

 العالقا  العامة

 مليون ريال  مديد قصر

نسبة عدة املشاركني 

اىل امجالي  املرامعةيف 

 عدة منسوبي املؤسسة

 

  .ب 
اخلطة العامة برامج تدريبية وورش عمل شاملة عن اعداة وتنفيذ 

واهدافها وطرل تنفيذها يف الوحدا  التدريبية  للتدريب باملؤسسة 

 وااشرافية التابعة للمؤسسة

مركز التطوير 

اةار  + والتدريب

 العالقا  العامة

   مديد قصر
مليون  4

 ريال

نسبة عدة املشاركني 

يف الورش التدريبية اىل 

منسوبي امجالي عدة 

 املؤسسة

 

تصميم وتوزيع منشورا  ومطويا  إعالمية وهدايا مبتكر  توضح   .ج 

 وطرل تنفيذها اخلطة الوطنية للتدريب التقين واملهيناهداف 

إةار  العالقا  

 العامة
   مديد قصر

مليون  4

 ريال

عدة املطويا  

 واملنشورا  املوزعة
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 تدريب التقين و املهين منة وحمفعز  للعمل والتدرب يف املؤسسة العامة للإجياة بيئة  :اهلدف اإلسرتاتيجي السابع

    وتوفر احلوافز والدعم الالزم نياملتدربمنسوبي املؤسسة وتطوير مفهوم التدرب الذاتي لدى  :1.2السياسة 

مراعا  الفوارل الفرةية بني ه وختصص ع مواكبة أ  تطور يف جمالبناب قدرا  ذاتية لدى املتدرب ليستطيو ستمراملالتدرب  سلوكيا ومعرفيا ويف دقيق مبدأو مهاريا املساهمة يف تطوير املتدرب :الغايات

 املتدربني

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

د على تقنيا  ومصاةر وبرامج التدرب تدرب ذاتي تعتمبناب بيئة   .أ 

 (  9.7أنظر )الذاتي احلديثة 

مركز التدرب 

 اإللكرتوني
   مديد متوسل

مليون  4

  ريال
  

عدة وسائل التدرب 

 الذاتي املتاحة

الذاتي التدرب  عقد ورش عمل للمتدربني لتعريفهم بأساليب وأليا   .ب 

عد  املتدرب يف وتبيان أهميته يف مساراتهم الوظيفية واملهنية ومسا

دديد وإختيار املهارا  والربامج التدريبية الي ميكن تعلمها 

 والتدرب عليها ذاتيا

مركز التدرب 

اإللكرتوني 

 الوحدا  التدريبية

   مديد متوسل
مليون  4

  ريال سنويًا
 عدة الورش املقامة  

  .ج 

بناب مهارا  ذاتية ختدم ملبدعني لوضع برامج للموهوبني وا

 خل الوحدا  التدريبية ودفيزهم على ذلكختصصاتهم ةا

الوحدا  +  املناهج

التدريبية باملؤسسة 

مؤسسة امللك + 

 ورماله عبدالعزيز

 لرعاية املوهوبني

   مديد متوسل
مليون  4

  ريال سنويًا
  

عدة املبدعني 

 املشاركني

وضع أنظمة تضمن إعطاب املتدرب شهاة  على املهارا  الي أتقنها   .د 

 ذاتيًا
 عدة املستفيدين       مديد متوسل اإلةار جملم 
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 تدريب التقين و املهينإجياة بيئة  منة وحمفعز  للعمل والتدرب يف املؤسسة العامة لل :اهلدف اإلسرتاتيجي السابع

 و اية املباني واملمتلكا  وضع وتطبيق تنظيما  خاصة باألمن والسالمة املهنية يف مواقع التدريب :1.1السياسة 

   وضمان استمرارية البيئة التدريبية العملوإصابا  حواةث و أخطار اية املدرب واملتدرب من   :الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

من والسالمة يف معامل األ وضع ةليل اشرتاطا  ومعاير إمرابا   .أ 

 .وخمتربا  التدريب

ااةار  العامة 

 للتجهيزا 
 مليون ريال   مستمر قصر

نسبة اكتمال اعداة 

 الدليل

 

من والسالمة املهنية واحملافظة نشر الوعي والتثقي  يف جماا  األ  .ب 

حلال املدربني يف ةورا  اامن من خالل إعلى املمتلكا  العامة 

وتوفر اللوحا  اارشاةية والتحذيرية يف جماا   والسالمة املهنية

 .السالمة العامة واملهنية

ااةار  العامة 

 للتجهيزا 

 قصر

 مليون ريال   مستمر
عدة امللتحقني بالربامج 

 التدريبية

 

  .ج 
 تطوير وتطبيق نظام شامل لألمن والسالمة يف املؤسسة

ااةار  العامة 

 للتجهيزا 

 قصر
   مستمر

مليون  90

 ل سنويًاريا

نسبة تطبيق معاير 

 واشرتاطا  السالمة

الوصـــــول إىل نســـــبة  

 %900تطبيق 

تطوير وتطبيق نظام للصيانة الذاتية واحملافظة على املباني   .د 

 (ة 4.4أنظر )واملمتلكا  على أسم منهجية ومستمر  

ااةار  العامة 

 للتجهيزا 

 قصر
  مديد

مليون  900

 ريال سنويًا
 

 

  صحية تعنى بسالمة املتدربني واملتدربا  تأسيم وتشغيل وحدا  .ه 

 يف مجيع الوحدا 

ااةار  العامة 

 للتجهيزا 

 قصر
 مديد

400 

 خمتص

مليون  40

 ريال سنويًا
 عدة الوحدا  الصحية

الوصـــــول إىل نســـــبة  

 سنويًا% 40تطبيق 
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 تدريب التقين و املهينسسة العامة للإجياة بيئة  منة وحمفعز  للعمل والتدرب يف املؤ :اهلدف اإلسرتاتيجي السابع

 فيز املتدربني زو مزيد من التفول واإلبداع ورعاية املتميزين منهم ليصبحوا مدربي املستقبلد :1.1السياسة 

     .همالشري  بين العمل ادماعي والتنافمروم تنمية وتوميههم للمشاركة يف العملية التدريبية و اارتقاب مبستوى املتدربني التحصيلي  :الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

ليا  اكتشافهم و للمتدربني املتميزين  الضوابل واملعاير إعداة  .أ 

 ورعايتهم بالطرل العلمية احلديثة 
   يدمد قصر شئون املتدربني

مليون ريال 

 سنويًا

نسبة اكتمال اعداة 

 الضوابل
  

        ج 7.2أنظر   .ب 

إلكتشاف املتدربني املتميزين ( مدرب املستقبل)استحداث برنامج   .ج 

ورعايتهم وإعداة الربامج املتخصصة لتأهيلهم ليصبحوا مدربي 

 املستقبل

  مديد قصر شئون املتدربني
مليون ريال 

 سنويًا
   

كتشاف ا شرافية على كيفيةب اهليئة التدريبية واإلدريب اعضات  .د 

 .وتنمية قدراتهم املتميزين
   مديد قصر شئون املتدربني

مليون ريال 

 سنويًا
    

         مديد قصر شئون املتدربني .إعتماة أسلوب مشاركة املتدربني يف العملية التدريبية  .ه 

  .و 
   مديد قصر شئون املتدربني .تدربنيوضع مائز  للتفول تقدم سنويًا للمتميزين من امل

مليون ريال 

 سنويًا
    

  .ز 
لرعاية املتدربني املتميزين يف اجملاا   استحداث اندية تقنية

 .املختلفة
   مديد قصر شئون املتدربني

مليون ريال 

لكل وحد  

 تدريبية

 التقنيةعدة ااندية 
يف كل  تقينناة  

 وحد  تدريبية
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 تدريب التقين و املهينإجياة بيئة  منة وحمفعز  للعمل والتدرب يف املؤسسة العامة لل :لسابعاهلدف اإلسرتاتيجي ا

   دربنيتألعضاب هيئة التدريب وامل غر صفيةةعم الربامج ال :1.1السياسة 

ية املدرب واملتدرب وتزويدها بالربامج الي تسهم يف تدريبهم على القياة  والتعاون وبث روم بناب شخص .غرس مباة  وقيم الدين اإلسالمي وترمجتها إىل سلوك عملي وتعزيز اانتماب إىل الوطن :الغايات

داةا  املختلفة لدى اكتشاف املواهب والقدرا  وااستعو ضفاب موًا من املرم والسعاة  على احليا  التدريبيةإوحد  التدريبية ولديد احليوية وتو يق العالقا  اامتماعية بني جمتمع ال. الفريق واملنافسة

    تنمية الذول املهين واإلنتامي لدى املدربني واملتدربنيو .، وتطويرها، وتوجيهها الومهة السليمة املفيد ااملتدربني، وصقله

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

لتتناسب مع طبيعة أعمال  وتنويعها اانشطة غر املنهجية دددي  .أ 

 املؤسسة

ااةار  العامة 

 لشئون املتدربني
     مستمر قصر

عدة الربامج غر 

 املنهجية
  

  .ب 
اددول التدرييب ملمارسة تلك  ختصيص ااوقا  املناسبة يف

 نشطةاأل

ااةار  العامة 

 لشئون املتدربني
   مستمر قصر

الوق  احملدة  ةبنس

لالنشطة غر الصفية 

 للوق  اامجالي 

ا يقل عن  الث 

 ساعا  اسبوعيا

  .ج 
 نشطةلتجهيزا  الالزمة ملمارسة تلك األمكانا  واتهيئة اإل

ااةار  العامة 

 لشئون املتدربني
   مستمر قصر

 مليون 90

 ريال سنويًا
    

م يف التعرف على ميول ورغبا  املدربني واملتدربني واحلاقه  .د 

 .اانشطة الي تتناسب معها

ااةار  العامة 

 لشئون املتدربني
     مستمر قصر

عدة املشاركني يف 

 اانشطة
  

ووضع  الشراف على تنفيذ تلك اانشطةل كواةرختصيص   .ه 

 احلوافز الالزمة هلم

ااةار  العامة 

 لشئون املتدربني
 مستمر قصر

يف كل  90

 جملم
      

والعمل على تطويرها بشكل  ملنهجية ةوريًاتقويم اانشطة غر ا  .و 

 مستمر

ااةار  العامة 

 لشئون املتدربني
         مستمر قصر
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  تشجيع ااستثمار يف التدريب التقين واملهين األهلي :اهلدف اإلسرتاتيجي الثامن

   القيام بدراسا  مدوى اقتصاةية للتدريب األهلي ونشرها :1.8السياسة 

       توفر بيئة استثمارية مشجعة لتنمية التدريب األهليو ه الربامج التدريبية األهلية ملا حيقق احتياج سول العملتومي: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

        أ-9-4أنظر   .أ 

        أ-4-4 أنظر  .ب 

عمل ةراسا  مدوى اقتصاةية لكل برنامج تدرييب يقدم يف   .ج 

، ب  4.0أنظر ) الوحدا  التدريبية احلكومية أو األهلية ونشرها

 (ج

   مستمر متوسل لتدريب األهليا
مليون  4

 سنويًا ريال

عدة ةراسا  اددوى 

 املنجز 

ةراســــــا  مــــــدوى  4

 سنويًا
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  تشجيع ااستثمار يف التدريب التقين واملهين األهلي :اهلدف اإلسرتاتيجي الثامن

 لدعم برامج التدريب األهليالتنسيق مع ادها  التمويلية  :1.4السياسة 

 تسهيل إمرابا  احلصول على التمويل والدعم للمستثمرين يف التدريب األهلي: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 وارد الالزمةامل
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

  .أ 
التنسيق مع مها  الدعم لتقديم الدعم املاة  لتأسيم املراكز 

 واملعاهد األهلية ادديد 

املؤسسة وصندول 

تنمية املوارة 

 البشرية

     مديد متوسل

الزياة  يف أعداة 

املراكز واملعاهد 

 األهلية التدريبية

ــة عــدة ا ملعاهــد األهلي

 املدعومة

        ج-6-9أنظر   .ب 
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  تشجيع ااستثمار يف التدريب التقين واملهين األهلي :اهلدف اإلسرتاتيجي الثامن

 إشراك القطاع اخلاص يف وضع لوائح وتنظيما  التدريب األهلي :1.1السياسة 

 و سول التدريب األهليدقيق مبدأ الشراكة يف التدريب بني املؤسسة : الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

تطوير أنظمة و لوائح التدريب األهلي مبشاركة ممثلني من القطاع   .أ 

 اخلاص ملواكبة التطوير الشامل يف املؤسسة

 ي لتدريب األهلا
 مستمر قصر

ــد  نسبة إجناز ايلية   إكمـــــــال القواعـــــ

 املنظمة

املراكز  األهلي على عر  القواعد التنفيذية لالئحة التدريب  .ب 

واملعاهد األهلية و نشرها على مواقع التدريب األهلي باملؤسسة على 

 اانرتن  ألخذ مرئيا  املهتمني بشأنها بشكل ةور 

 لتدريب األهلي ا

 مستمر قصر

  التوصيا  املنفذ  عدة  
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  تشجيع ااستثمار يف التدريب التقين واملهين األهلي :اهلدف اإلسرتاتيجي الثامن

  يف قطاع التدريب األهلي اإلجيابيةوضع ايليا  والتنسيق املستمر لضمان املنافسة  :1.2السياسة 

 سة السلبية اية ااستثمارا  يف التدريب األهلي من املناف: الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

تطوير النظام اإلشرايف بالتدريب األهلي باملؤسسة مبا حيقق رفع   .أ 

 مستوى ادوة  يف املراكز واملعاهد األهلية
  تمرمس قصر لتدريب األهليا

مليــــــــــون  0

 ريال سنويًا

  

تطوير نظام لتصني  املراكز واملعاهد األهلية بناًب على موة    .ب 

أةائها وارتباط براجمها باحتياج سول العمل، و نشر قوائم 

 التصني 

  مديد متوسل لتدريب األهليا

مليــــــــــون  4

 ريال سنويًا

  

 التنسيق مع ادها  احلكومية املختصة ملنع أ  مها  أخرى عدا  .ج 

املؤسسة من التصريح و ااعتماة للمراكز واملعاهد األهلية 

وشهاةاتها فيما تقدمه وتشرف عليه املؤسسة من برامج تدريبية، 

مبا يف ذلك مراكز التدريب بالغرف التجارية و الصناعية ومراكز 

الوحدا  التنمية اامتماعية و برامج خدمة اجملتمع بادامعا  و

 (أ 9.6 أنظر)احلكومية  التدريبية

  مستمر قصر املؤسسة
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  تو يق العالقة والتكامل مع ادها  التعليمية والتدريبية الوطنية :التاسعاهلدف اإلسرتاتيجي 

    التعاون مع وزار  الرتبية والتعليم استحداث وتنفيذ برامج تقنية ومهنية لدجمها يف التعليم العام :9.8السياسة 

     .التعليم العام على أعمال مهنية ومهارا  تقنية أساسية معلميتدربب و. واة التدريبية املهنية والتقنية املالئمة للتقديم ضمن املنهج الدراسيإعداة امل: الغايات

   

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 يةمال بشرية

مواة مهنية وتقنية مناسبة وتنفيذ استحداث برنامج مشرتك لتطوير   .أ 

تتناســب مــع و (املرحلــة املتوســطة والثانويــة) لطــالب التعلــيم العــام

ــة     ــة باملدرســ ــة احمليطــ ــاعي للبيئــ ــاة  واإلمتمــ ــاج اإلقتصــ اإلحتيــ

 املتوفر  يف املنطقةوإمكانيا  مرافق املؤسسة 

ــاهج) املؤسســة  (املن

ــ ة ووزار  الرتبيــــــــــــ

 والتعليم

مليون  00  مديد  قصر

 ريال

 للتأسيم

ــة   ــواة املهنيــــ ــدة املــــ عــــ

قابليــة و والتقنيــة املعــد  

التنفيــذ يف املــدارس مــن 

خــالل ةراســة واســتبيان  

 ميدانية

ــداة  ــامج  00إعــــ برنــــ

وتقدميها مهين وتقين 

لثلــث طــالب املرحلــة   

 املتوسطة والثانوية

 

املـواة املهنيـة    قـديم لت املعلمـني إعداة برامج تدريب قصـر  لتأهيـل     .ب 

  احلوافز واملعاير املناسبة للرتخيص هلم والتقنية وأصدار

املؤسسة ووزار  

 الرتبية والتعليم

مومه  900 مديد  متوسل

 مهين

مليون  40

 سنويًا ريال

ــأهلني  املعلمــنيعــدة  املت

 والتوزيع ادغرايف هلم

ــن   ــدمني مــ ــداة املتقــ أعــ

 املدرسني للمشاركة

مؤهـــــل  معلــــم تــــوفر  

يم املاة  التدريبية لتقد

 لكــــــــــل مدرســــــــــة 

 متوسطة و انوية

فتح اجملال ملنسوبي الوزار  لالستفاة  من مرافق املؤسسة املختلفة   .ج 

 واصدار التنظيما  واللوائح الالزمة

املؤسسة ووزار  

 الرتبية والتعليم

مليون  40  مديد  قصر

 ريال

ــن   ــتفيدين مــ ــدة املســ عــ

 الربامج 

 لــث طــالب  اســتفاة  

توســــــطة  املرحلــــــة امل

 من املرافق والثانوية

لطـالب   مومهب االكرتوني رللتدرب عن بعد والتدإجياة برنامج   .د 

 التعليم العام واملعلمني

املؤسسة ووزار  

 الرتبية والتعليم

مليون  40  مديد  متوسل

 ريال

ــدة  ــن عــ ــتفيدين مــ املســ

 الربنامج

 لــث طــالب  اســتفاة  

املرحلــــــة املتوســــــطة  

 الربنامجمن  والثانوية
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  تو يق العالقة والتكامل مع ادها  التعليمية والتدريبية الوطنية :اهلدف اإلسرتاتيجي التاسع

     إلكمال ةراستهم يف مؤسسا  التعليم العام والعالي الوحدا  التدريبيةالعمل على فتح اجملال خلرجيي  :9.4السياسة 

       .أ ناب التدريبمتدربي املؤسسة للتميز سة التدريبية وطالب التعليم العام لإللتحال بربامج املؤسدفيز  :الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

إجياة تنظـيم ولـوائح ملعاةلـة بـرامج التـدريب الـتقين واملهـين وفـتح           .أ 

 دراسة يف التعليم العاماجملال إلكمال ال

املؤسسة ووزار  

 الرتبية والتعليم

مليون  4  مديد  قصر

 ريال

إعتماة التنظيم  

 واللوائح

إجياة تنظـيم ولـوائح ملعاةلـة بـرامج التـدريب الـتقين واملهـين وفـتح           .ب 

 اجملال إلكمال الدراسة يف برامج التعليم العالي 

املؤسسة 

وادامعا  وهيئة 

اإلعتماة 

 ياألكاةمي

مليون  90  مديد  قصر

 ريال

إعتماة التنظيم  

 واللوائح

العمل مع الكليا  وادامعـا  احلكوميـة واألهليـة لبنـاب بـرامج        .ج 

 التقنية الوحدا  التدريبيةتطبيقية خلرجيي 

املؤسسة والكليا  

ــا   وادامعــــــــــــــــــ

احلكوميـــــــــــــــــــة 

ــة   ــة وهيئــــ واألهليــــ

ــاة  اإلعتمــــــــــــــــــــــــ

 األكاةميي

مليون  94  مديد  قصر

 ريال

سارا  التعليمية عدة امل

العليا املتاحة خلرجيي 

 برامج التدريب التقين

إجياة مسار تعليمي 

عالي دميع برامج 

 التدريب التقين

توعية خرجيي الـربامج التقنيـة واملهنيـة بـالفرص التعليميـة املتاحـة         .د 

 وتقديم التوميه واإلرشاة هلم

اإلةار  العامــــــــــــــة 

 لشؤون املتدربني

مليون  4  مديد  قصر

 ريال

عدة املستفيدين من 

عدة التوعوية والربامج 

املطبوعا  اخلاصة 

 بالتوعية وانتشارها

حصول كل خريج 

على املنشورا  

 واإلرشاة الالزم
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  تو يق العالقة والتكامل مع ادها  التعليمية والتدريبية الوطنية :اهلدف اإلسرتاتيجي التاسع

    لي لتأهيل وتوميه خرجيي ادامعا  للعمل أعضاب يف هيئة التدريب واإلشرافالتعاون مع وزار  التعليم العا :9.1السياسة 

   يف ادامعا  التدريبية املهنية والتقنية املالئمة للتقديم ضمن املنهج األكاةميي الربامجعداة وإ يف املؤسسة لأللتحال بهيئة التدريب املؤهلني استقطاب أكرب عدة من اخلرجيني: الغايات

 ذةاجلهة املنف التنفيذ آليات م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

إعـداة  ومتـابعتهم و  ختيار مدربي املسـتقبل مبكـراً  وضع برنامج إل  .أ 

 وإستثمار التدريب الصيفي والتعاوني همبرامج قصر  لتدريب

املؤسسة والكليا  

ــا   وادامعــــــــــــــــــ

كوميـــــــــــــــــــة احل

  ألهليةاو

مليون  4 90 مديد  قصر

 ريال

عدة من مت إستقطابهم 

 يف الربنامج

مدرب  400استقطاب 

 سنويًا

إلعــداة املتميــزين مــن خرجيــي املؤسســة بتعــاث برنــامج لإل إعتمــاة  .ب 

 ضمن برنامج وزار  التعليم العالي أعضاب هليئة التدريبإلعداةهم 

املؤسســــــــــة ووزار  

 التعليم العالي

 9000 4 ديد م قصر

ــون  مليـــــــــــــ

 سنويًا

عـــــــــدة امللـــــــــتحقني يف 

 برنامج اإلبتعاث

ــإبت ــب  4000اث عـ طالـ

 سنويًا

العمل مع الكليا  وادامعـا  احلكوميـة واألهليـة لبنـاب بـرامج        .ج 

أنظــر ) تطبيقيــة مومهــة إلعــداة أعضــاب هيئــة تــدريب يف املؤسســة 

 (اهلدف اإلسرتاتيجي األول

املؤسسة والكليا  

ــا   وادامعــــــــــــــــــ

 احلكوميـــــــــــــــــــة

ــة   ــة وهيئــــ واألهليــــ

ــاة  اإلعتمــــــــــــــــــــــــ

 األكاةميي

مليون  4  مديد  متوسل

 ريال

عدة الربامج التدريبية 

 اإلعداةية

إجياة برنامج واحد 

على األقل لكل 

 جمال تقين ومهين
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  تو يق العالقة والتكامل مع ادها  التعليمية والتدريبية الوطنية :اهلدف اإلسرتاتيجي التاسع

 ومصاةر التعلمجمال إعداة الوسائل التعليمية والتدريبية والتعاون يف  التدريب مع ادها  التعليمية والتدريبية الوطنية يف جمال تقويم ودديث منهجيا والتعاون خلربا  والتجارب تباةل ا :9.2السياسة 

        املشاريع القائمة والتجارب   منتوسيع ةائر  ااستفاةو ترشيد ااحتياج للموارة البشرية واملالية يف هذا اجملال :الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

مــع ادهــا  التعليميــة والتدريبيــة تشــكيل دــان عمــل مشــرتكة   .أ 

ــة وتطــوير   ــة واملــ  املرامع ــة والتدريبي واة املســاند لوســائل التعليمي

  

املؤسســة وادهــا   

التعليمية والتدريبية 

احلكوميـــــــــــــــــــة 

 واألهلية

مليــــــون  40  مديد  قصر

 ريال سنويًا

ــة   ــواة التعليميــ ــدة املــ عــ

 والوسائل املنتجة

إنتاج الوسائل ملرحلـة  

 تعليمية واحد  سنويًا

إشــراك املختصــني مــن ادهــا  التعليميــة والتدريبيــة احلكوميــة     .ب 

 ان واجملالم املتصصة يف املؤسسةواألهلية يف اللج

املؤسســة وادهــا   

التعليمية والتدريبية 

احلكوميـــــــــــــــــــة 

 واألهلية

مليــــــون  90  مستمر قصر

 ريال سنويًا

عــــدة املشــــاركني مــــن 

خارج املؤسسة يف اللجان 

 واجملالم املتخصصة

إشراك مجيع ادها  

ــة باللجــان   ذا  العالق

 واجملالم

جمـال تقـويم ودـديث    يف ة تدريبية متخصصـ   ةوراندوا  وعقد   .ج 

ــيم والتــدريب  جمــال إعــداة الوســائل  وكــذلك يف  منهجيــا  التعل

ــة   ــة والتدريبيـ ــدرب  التعليميـ ــاةر التـ ــا  ومصـ ــو  ادهـ ــة  وةعـ املعنيـ

 (أ 2.2أنظر ) للمشاركة

املؤسســة وادهــا   

التعليمية والتدريبية 

احلكوميـــــــــــــــــــة 

 واألهلية

مليــــــــــون  4  مديد  قصر

 ريال سنويًا

دورا  عدة الندوا  والـ 

 التدريبية

نــدوتان وعشــر ةورا  

 تدريبية سنويًا

تقـويم ودـديث   إستحداث مائز  سنوية لتشجيع اإلبداع يف جمـال    .د 

جمــال إعــداة الوســائل التعليميــة     و منهجيــا  التعلــيم والتــدريب   

 ومصاةر التعلموالتدريبية 

املؤسســة وادهــا   

التعليمية والتدريبية 

احلكوميـــــــــــــــــــة 

 واألهلية

مليــــــــــون  4  مديد  قصر

 ريال سنويًا

ــاركني يف   ــدة املشــــ عــــ

 املسابقة

 400مرامعــة وتقــويم  

 عمل سنويًا
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 واملشاركة يف برامج نقل وتطوير التقنية التوسع يف اجملاا  التدريبية املتقدمة الداعمة للخطل الوطنية :اهلدف اإلسرتاتيجي العاشر

 التطور التقين والصناعي لدعم وطنية مبنية على احتياج اخلطل الوطنية ةيبناب ودديث معاير وتنظيم ملؤهال  مهن :8..8السياسة 

وتنفيذ دديد وتصني  التخصصا  املهنية والتقنية املطلوبة للخطل الوطنية وبرامج نقل التقنية و. التعرف على التقنيا  األساسية الي دتامها اخلطل الوطنية لتبنيها يف خطل املؤسسة للتدريب: الغايات

       خيص املؤسسة منهاما 

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

لتخصصا  املهنية لتحديد وتصني  اةراسة مفصلة إمراب ودديث   .أ 

 يةوالتقنية املطلوبة لتنفيذ اخلطل الوطنية وبرامج نقل التقن

املؤسســة وادهــا   

احلكوميـــــــــــــــــــة 

واألهليـــــــــــــــة ذا   

 العالقة

مليون  4  مديد  متوسل

 ريال

عدة التخصصا  

 التقنية واملهنية املصنفة

موافقة ادها  

املشاركة على التوقع 

الكمي والنوعي 

للتخصصا  

 املستحد ة

تشكيل دان متخصصة لوضع معاير وتنظـيم للمـؤهال  املهنيـة      .ب 

 اب اخلطل التدريبية واإلحتياما  الفنية للتنفيذبنو احملدة  والتقنية

 (أ ،ب 4.2، ب  4.4أنظر )

املؤسسة وادها  

احلكومية 

واألهلية ذا  

 العالقة

مليون  90  مديد  متوسل

 ريال

عدة الربامج التقنية 

 ادديد 

برامج تقنية مديد   4

 سنويًا

نقل مشاركة يف برامج أعضاب هيئة التدريب للإلختيار وضع معاير   .ج 

 التقنية واإلستمرار فيها

املؤسسة وادها  

احلكومية 

واألهلية ذا  

 العالقة

مليون  4  مديد  متوسل

 ريال

اعتماة املعاير من  

 ادها  ذا  العالقة
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 وير التقنيةواملشاركة يف برامج نقل وتط التوسع يف اجملاا  التدريبية املتقدمة الداعمة للخطل الوطنية :اهلدف اإلسرتاتيجي العاشر

 تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل كواةر تقنية لدعم التطور التقين والصناعيوتقديم  :4..8السياسة 

    بمتابعة التغرا  يف اخلطل الوطنية ووضع املرونة الالزمة لتطوير برامج التدريو الربامج التدريبية املتخصصة يف جمال التطور التقين والصناعي تنفيذ :الغايات

 ذةاجلهة املنف آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

توفر التجهيزا  الالزمة لتنفيذ الربامج املختصـة بـالتطور الـتقين      .أ 

 والصناعي

املؤسســة وادهــا   

احلكوميـــــــــــــــــــة 

واألهليـــــــــــــــة ذا   

 العالقة

مليــــــون  94  مديد  متوسل

 ريال سنويًا

عـــدة الــــربامج الــــي مت  

ــوفر التجهيـــــــــزا    تـــــــ

 املعتمد  هلا

تــــــوفر التجهيــــــزا   

ــذ  ــد  لتنفيــــ  4املعتمــــ

برامج تدريبية معتمد  

 سنويًا

ــهم      .ب  ــة التــدريب لتأهيل تصــميم وتنفيــذ بــرامج تدريبيــة ألعضــاب هيئ

 للمساهمة يف تنفيذ الربامج املختصة بالتطور التقين والصناعي

وادها   املؤسسة

احلكومية 

واألهلية ذا  

 العالقة

عضو  70 مديد  متوسل

هيئة تدريب 

 سنويًا

مليون  04

 ريال سنويًا

ــة   ــاب هيئــــ ــدة أعضــــ عــــ

التدريب املؤهلني لتقديم 

 الربامج

مــــن  40تــــوفر عــــدة 

 أعضاب هيئة التـدريب 

ــديم  ــؤهلني لتقــــــ املــــــ

ــة   ــامج بالكفايــ الربنــ

 املطلوبة 

ــذ  .ج  ــة املتخصصـــ  تنفيـ ــربامج التدريبيـ ــتقين  الـ ــور الـ ــال التطـ ة يف جمـ

 والصناعي بالتعاون مع ادها  املستفيد 

املؤسسة وادها  

احلكومية 

واألهلية ذا  

 العالقة

مليــــــون  00  مديد  متوسل

 ريال سنويًا

ــي  ــدة امللتحقـــــــــــ عـــــــــــ

واخلــــرجيني مــــن كــــل 

 برنامج

ــل  ــدرب  400تأهيــ متــ

ســـــنويًا يف اجملـــــاا  

 املطلوبة

 

 

 



 

 

 ملهين التقين واللتدريب العامة للتدريب باملؤسسة العامة اخلطة 

 

 

73 

 

 واملشاركة يف برامج نقل وتطوير التقنية توسع يف اجملاا  التدريبية املتقدمة الداعمة للخطل الوطنيةال :اهلدف اإلسرتاتيجي العاشر

 املشاركة يف برامج نقل التقنية الي تتبناها ادها  احلكومية واألهلية للمساهمة يف توطينها :1..8السياسة 

تثماره دذب إسوإبراز أهمية العمل املهين والتقين بربطه بالربامج الوطنية و. ورفع كفايتهم قاعد  املستفيدين من خالل أعضاب هيئة التدريبااستفاة  من برامج الوطنية لنقل التقنية بتوسيع  :الغايات

       باملؤسسة لإلنتاج املصاحب لربامح نقل التقنية وتطويرها هلذا الغر  واملختربا فتح املعامل و املتميزين

 ذةاملنف اجلهة آليات التنفيذ م
مدى 

 التطبيق

 حالة

 ليةاآل

 املوارد الالزمة
 معايري اإلجناز مؤشرات األداء

 مالية بشرية

بنقل التقنية ألعداة وتنفيذ الربنامج الداخلي  خمتصإنشاب مركز   .أ 

 يف املؤسسة وةراسة وتطوير إمكانياتها يف هذا اجملال

اإلةار  العامــــــــــــــة 

للبحوث والدراسا  

 التقنية

خمتص  40 ديد م قصر

 وخبر تقين

مليــــــون  40

 ريال سنويًا

نســــبة تشــــغيل معامــــل   

وورش واخلــــــــــــربا  يف 

املؤسسة لالنتاج الفاعـل  

 هلذه الربامج

 

خدما  املؤسسـة وإمكانياتهـا علـى ادهـا  املهتمـة بنقـل        عر   .ب 

  التقنية

اإلةار  العامــــــــــــــة 

للبحوث والدراسا  

 التقنية

مليــــــــــون  4  مديد  قصر

 ريال

نقـل التقنيـة   عدة بـرامج  

 الي تشارك بها املؤسسة

 

ــوير  يف برامج نقل التقنية للعملأعضاب هيئة التدريب تأهيل وتدريب   .ج  ــز التطـــ مركـــ

 والتدريب

مليــــــــــون  0  مديد  قصر

 ريال سنويًا

ــة   ــاب هيئــــ ــدة أعضــــ عــــ

 التدريب املؤهلني

عضــو  900مشــاركة 

هيئة تدريب سنويًا يف 

 الربامج التدريبية

بربامج نقل مة ألعضاب هيئة التدريب لأللتحال وضع احلوافز الالز  .د 

 (أ 7.9أنظر )ا األبداع فيهالتقنية و

مليــــــون  90  مديد  قصر جملم اإلةار 

 ريال سنويًا

ــة   ــاب هيئــــ ــدة أعضــــ عــــ

التــدريب املشــاركني يف 

 برامج نقل التقنية

عضــو  400مشــاركة 

هيئة تدريب سنويًا يف 

 برامج نقل التقنية

 


