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 قدمــة:( م1

عيش المملكة العربية السعودية في تاريخها المعاصر مرحلةة تنمويةة ضةخمة تةملت مختلةن جوانةب ت
فةةا ة الحيةاة المعاصةةرة م ومنهةةا تنميةةة وتقهيةةل القةةوى البشةةرية الو نيةةة لتصةةبل فةةي مسةةتوى تحمةةل المسةةؤولية والك

ل ذلةةة  البشةةةرية بشةةةكل أبيةةةر وأنشةةةقت مةةةن أجةةة بتنميةةةة القةةةوى  –وفقهةةةا    –واإلنتاجيةةةة م وقةةةد اهتمةةةت الدولةةةة 
 . المؤسسات الحكومية التي تخطط وتشرف على البرامج التعليمية والتدريبية

وتةةةةاري   30إدراكةةةةا مةةةةن الدولةةةةة ألهميةةةةة التعلةةةةيص الفنةةةةي والمهنةةةةي فقةةةةد صةةةةدر األمةةةةر الملكةةةةي رقةةةةص   و 
هة القاضي بإنشا  المؤسسة العامة للتعليص الفني والتدريب المهني م وتضّمن المرسو  نقل مراكز 1400 8 10

والجهةةات األخةةرى إلةةى المؤسسةةة . ص لتربيةةة والتعلةةياالتةةدريب مةةن و ارة العمةةل م والمعاهةةد الفنيةةة التابعةةة لةةو ارة 
مةةن مضةةاعفة أعةةداد  –ل   تعةةالى بفضةة –ونتيجةةة للةةدعص الكبيةةر مةةن الحكومةةة الرتةةيدة اسةةتطاعت المؤسسةةة 

خريجيهةةا ونشةةر التعلةةيص الفنةةي والتةةدريب المهنةةي فةةي مةةدك ومحافظةةات المملكةةة وإحةةدا  مسةةتوى تةةدريبي متقةةد  
سيس المؤسسة العامةة للتعلةيص الفنةي والتةدريب المهنةي علةى تنفية  قيتمثل في الكليات التقنية . واتتمل مرسو  ت

 -املة في المجاالت التالية:الخطط المرسومة لتطوير القوى الع
 ل ما يتصل بالتعليص الفني في مجاالته المختلفة أالصناعة والزراعة والتجارة.ك 
 ل مةةا يتصةةل بالتةةدريب المهنةةي بمختلةةن أتةةكاله ومسةةتوياته مثةةل التةةدريب المهنةةي للراتةةدين والتةةدريب كةة

التدريب المهني والفني ما التمهيدي واإلعداد المهني والتدريب على رأس العمل وغير ذل  من مجاالت 
 عدا المراكز التي أنشقتها الجهات الحكومية المتخصصة أو التي تنشق في المستقبل.

 اجية للقوى العاملة الو نية.تجرا  البحو  والدراسات المهنية لتطوير األدا  والكفاية اإلنإ 

فةةي  يب المهنةةيللمؤسسةةة العامةةة للتعلةةيص الفنةةي والتةةدر وتبلةةا االعتمةةادات الماليةةة المخصصةةة 
 .( مليوك ريال12047.64) خطة التنمية الثامنة
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 راهن:لالوضع ا (2
وع وحةةدات التةةدريب للبةةرامج الرفيسةةية فةةي المؤسسةةة العامةةة للتعلةةيص الفنةةي والتةةدريب بلةةا مجمةة

( أليةةةةة تقنيةةةة منهةةةا أليةةةةة االتصةةةاالت والمعلومةةةةات 24الي: )هةةةي أالتةةة ريب( وحةةةدة تةةةةد92المهنةةةي )
 نوي فنةةةيد ثةةةاهةةةعم( 34)م ة وأليةةةة التقنيةةةة الزراريةةةة ببريةةةد نيةةةة اإللكترونيةةةة بجةةةدبالريةةةاك وأليةةةة التق

( وحةةةدة 534ثةةةر مةةةن )وجةةةد أكي األهلةةةيللتةةةدريب المهنةةةي وأةةة ل  فةةةي بةةةرامج التةةةدريب  ( مرأةةةزا  34)و
 .ريب أهلية تحت أتراف المؤسسةتد

 

المؤسسة تنف  ك فإ اال  وإجمومرأز للتقنيات التعليمية  بإلى مرأز للتطوير والتدري باإلضافة 
 مجموعة من البرامج الرفيسية والمساندة تشمل ما يلي:

 

 التدريب الحكومية: برامج أ( 
 التقنية. الكليات (1
 الثانوية الفنية.  المعاهد (2
 لتدريب المهني.مراكز ا (3
 مجتمع والفحص المهني.خدمة ال (4
 المشترك. التدريب (5
 .وك لسجا المهني في التدريب (6
 .التعاوني دريبالت (7
 العسكري المهني. التدريب (8
 التدريب على رأس العمل. (9
  

 التدريب األهلية:برامج  ب( 
 لدبلو .برامج ا (1
 لمعاهد الثانوية الفنية.برامج ا (2
 لدورات التقهيلية.برامج ا (3
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 ت: اإلنجازات اإلنشائية واإلنمائية:اإلنجازا (2/1
 

 :واألهلية الحكومية تدريببرامج ال 2/1/1
 

 الفني فوق الثانوي )الكليات التقنية(:التعليم أ(  
هةم ويوجد لدى المؤسسة العامة 1403اح أول ألية تقنية في الرياك عا  تص افتت

( ألن 34( ألية تقنيةم إجمالي الملتحقين بهةةا )24للتعليص الفني والتدريب المهني )
خطة التنمية السابعة ة تر ف اللخهةم وبلا إجمالي المستجدين 1424 1423 الب عا  

( من المستهدف في الخطةم بينما بلا %185( ألن  الب مستجد بنسبة )78قرابة )
( ألن خريج بنسبة 23.5إجمالي الخريجين خالل فترة خطة التنمية السابعة قرابة )

 ( من المستهدف في الخطة.134%)
 

 :الفني الثانوي )المعاهد الثانوية الفنية(التعليم ب(  
هة م وقد بلا عدد المعاهد 1369اح أول مدرسة مهنية في جدة عا  تص افتت
( معاهد 3م )( معهدا  تجاريا  16( معاهد صناريةم )10فنية حتى اآلك )الثانوية ال

ا لم بل ه   المعاهد بنظا  ثالثة سنواتم تعم( معاهد للمراقبين الفنيين5ة و) راري
ا إجمالي لم وبهة1424 1423ب عا   ال( ألن 23)إجمالي الملتحقين بها قرابة 

مستجد خالل خطة التنمية السابعةم أي بنسبة  ( ألن40المستجدين فيها قرابة )
م ويرجع عد  تحقيق ما ورد في الخطة إلى عد  ( من المستهدف في الخطة75%)

طالب ي على ضوفها تص تحديد أعداد التاعتماد المشروعات المعتمدة في الخطة ال
( ألن خريج بنسبةة 24بينما بلا عدد الخريجين خالل فترة الخطة قرابة )جدينم ستلما
 .( من المستهدف82%)

 

 المهني دون الثانوي )مراكز التدريب المهني(:التدريب ج(  
للتدريب ( مرأزا  34المؤسسة العامة للتعليص الفني والتدريب المهني ) يوجد لدى

م بلا إجمالي باحية" و "مسافية"ص"تنظص برامج م ةالمملكالمهني في جميع أنحا  
بلا إجمالي  هةم وقد1424 1423رب في عا  ( ألن متد14الملتحقين بها ما يقارب )

( ألن مستجد بينما بلا إجمالي 42المستجدين خالل فترة خطة التنمية السابعة قرابة )
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( %65ج بنسبة )( ألن خري34.4الخريجين خالل فترة خطة التنمية السابعة قرابة )
 .من المستهدف في الخطة

 

 :المهني في السجون التدريب د(  
سسة وإدارات السجوك في المجاالت الفنية والمهنية من  عا  ن المؤ بيوك تعاهناك 

مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة في مختلن منا ق من خالل هة 1405
تتضمن عدة مهن الحيات من خالل دورات إلصا في ملكة ويتص تدريب النزال  حاليا  مال

م ويعقد خالل العا  أكثر من لدورة في ه   البرامج أربعة أتهروتخصصات ومدة ا
 .دورة واحدة
ق ع وتاري   552لقرار صاحب السمو الملكي و ير الداخلية رقص  وإنفاذا  

المنا ق السجوك بسسة بالتنسيق مع إدارات ؤ هة والمتضمن قيا  الم1424 4 16
التدريب المهني بالسجوك تص استحدا  إدارة التدريب المهني  والمحافظات لتنفي  برامج

 :ويرتكز عمل اإلدارة المستقبلي على .لسجوك ضمن هيكل المؤسسة الحاليفي ا
 ئة التدريب ورفع الطاقة االستيعابية من خالل إيجاد معاهد تدريب تحسين بي

  المالي ال ضمن ميزانية المؤسسة للعاريك و ي( مل20بالسجوك حيث تص اعتماد )
هة خصصت إلنشا  وتجهيز خمسة معاهد تدريب في أل من: 1425 1424

)الرياكم جدةم الدما م مكة المكرمةم جا اك( لتحسين البيئة التدريبية أمرحلة 
 الخطة الثامنة. ل( معهد تدريب خال26أولى على أك يستكمل إنشا  )

 رفع أدافهص المهني ة والتدريبية لالتطويريمن البرامج  ينربج المدتياحدراسة ا
 والتربوي وتعيين مدربين جدد.

 نزال  وفقا  ألحد  األسس العلمية والتربوية.لتدريب ا 
  طوير البرامج التدريبية وبناؤها باالعتماد على المعايير المهنية الو نية تتحديث و

 .تناسب مع احتياج السوق المحليةتل
 د التدريب بالمؤسسة.يجين تهادة مماثلة لشهادة المتدرب في معاهخر لا لنم 
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 لمشترك:التنظيم الوطني للتدريب برنامج ا(    هـ
للتدريب المشترك فكرة من قبل المؤسسة  نيو ظيص الق مشروع التنوقد انطل

العامة للتعليص الفني والتدريب لتحقيق الشراكة في التدريب مع الجهات ذات العالقة 
لسفة التدريب من خالل إتراك القطاع ويهدف ه ا البرنامج الو ني إلى إعادة ف
  الخاص في عملية التدريب تريكا  أساسيا .

درست مشاريع مماثلة في عدة دول متقدمة  حثب ل لجاكاية تص تشكيوفي البد
مثل ألمانيا وأمريكا واستراليةا وغيرها م ووضع تصور أامل عن ه   التجاربم ولجنة 

يحتاجها سوق العمل المحليم وتص  قامت بمسل تامل وأامل لمختلن المهن التةي
مشترك الب دريتلإعداد حقافب تدريبية للمهن المراد تطبيقها في التنظيص الو ني ل

بمشارأة ومساهمة من أخصافيين وممارسين للمهنة من القطاع الخاص وتشارك في 
  ه ا التنظيص أل من:

   لتدريب النظري العامة للتعليص الفني والتدريب المهني )تسهص في تنفي  االمؤسسة
  نامج(.ر ( من الب%25والتدريب العملي األساسي بنسبة )

  لكة )تسهص في تنسيق التدريب العملي في القطاع ممالارية بتجارية الصنالغرف ال
  ( من البرنامج في منشآت القطاع الخاص(.%75الخاص بنسبة )

  على  مية الموارد البشرية )يسهص في تمويل برامج التنظيص واإلترافصندوق تن
  .ضماك جودة التدريب(

 
ة العامة ويانجي الثلبرنامج المتسربين من التعليص العا  العالي وخرييستقبل ا

 وخريجي الجامعات ممن ال تتناسب تخصصاتهص مع احتياجات سوق العمل المحلي:
سكرتير    مرحلة األولى من برامج التنظيص المهن التالية: )مندوب مبيعاتوتملت ال
في مدينة الرياك  ىبيق في ه   المرحلة األولوتص التط  انيكي سيارات(.ميك   تنفي ي

نا ق األخرى في المراحل القادمة مع  يادة عدد المهن تشمل الموجدة على أك 
المطروحة. وتختلن مدة البرنامج من مهنة إلى أخرى إال أك البرامج في مجملها ال 

هة في 1422برنامج في العا  تقل عن سنة وال تزيد عن سنتين. وقد بدأ تنفي  ال
( 2805د )عد يبدر تلتدرب أمرحلة أولي ومؤخرا  تمل ام( 150الرياك بعدد )
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األهداف المحددة له ا البرنامج تدريب حوالي وتستهدف   .نا قي عدة مفمتدرب 
 الل الخطة الثامنة في مختلن المنا ق.ب خر متد ألن( 56)

 

 التعاوني:التدريب (  و
وتطبيقه في الخطط التدريبية الجديدة الكليات التقنية والمعاهد البرنامج  رتص إقرا
خالل تخصيص فصل تدريبي واحد للتدريب التعاوني وفي مراكز  نة مالفنيالثانوية 

التدريب المهني تخصص فترة تدريبية واحدة )ثمانية أسابيع(. ويهدف ه ا البرنامج 
 إلى:
 قيقية التي يتوقع عمله بها بعد فرصة للمتدرب لمعايشة بيئة العمل الحإتاحة ال

 لها.ة سبمنالاوأيفية مواجهتها وإيجاد الحلول  تخرجه
  لعمل التطبيقي داخل ميداك العمل الحقيقي الال   الستكمال إعداد  اممارسة

 إعدادا  مهنيا  وفنيا  وسلوأيا .
 فرصة للمتدرب لال الع على التجهيزات والمعدات الموجودة في مواقع لإتاحة ا

 ا حجوأ لملوحدة التدريبية ولكن في ظروف عال والتي قد تماثل الموجودة في العم
 مختلفة.

 فرصة في اختيار أماكن العمل المناسبة لرغباته.لإتاحة ا 
 ن مخرجات التعليص الفني والتدريب المهني مع متطلبات سوق العمل خالل يالربط ب

 ريجين.فترة التدريب مما يساعد على تعزيز وجود فرص وظيفية للخ

 

تدريبية تهدف إلى الة المؤسستب للتدريب التعاوني في وحدات امك نشا تص إوقد 
التنسيق مع أافة قطاعات العمل لتنفي  برنامج التدريب التعاوني . وب ل  أصبل 
برنامج التدريب التعاوني جز ا  أساسيا  من متطلبات التقهيل العملي والتطبيقي 

 للمتدربين.
 افه بشكل جيد خالل الخطة حيث يستفيد سنويا  ما يزيد علىج يحقق أهدوالبرنام

 الب ومتدربي المؤسسة من ه ا البرنامج ويتوقع  يادة أعداد  ( آالف من10)
المستفيدين من ه ا البرنامج خالل الخطة الثامنة مع الترأيز على تطوير الهياكل 

 .جإل ر التنظيمية الخاصة بالبرناماإلدارية وتحسين اإلجرا ات وا
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 المهني: ي العسكر التدريب  ( ز
مهني نتاج دراسة مستفيضة استغرقت قرابة عامين عسكري الالتدريب البرنامج 

هة للبد  بتنفي   1424 9 24وتاري   45721توجت بصدور الموافقة السامية رقص 
بالتعاوك بين القطاع العسكري في رفاسة الحرس الو ني وو ارة الدفاع والطيراك وو ارة 

عاجلة من قبل  يةيبتدر  ةوه ا البرنامج يستهدف توفير بيئ لية وبين المؤسسة.الداخ
المؤسسة العامة للتعليص الفني والتدريب المهني والقطاعات العسكرية تحتضن الشباب 

م ومد هؤال  الشباب بمهارات الوقت الحاضر والمستقبل المنظور الباحث عن عمل في
 كري وسوق العمل.ستاجها القطاع العسلوأية ومهنية في تتى المهن التي يح

امج سنة وأحدة مقسمة إلى ثالثة فصول تدريبية أل منها نلبر يب باتدر ومدة ال
( متدرب سنويا . وتكوك مدة التدريب العسكري 10.000( أسبوعا . ويتص قبول )15)

األساسي الفصل األول. ويجرى اختبار قدرات المتدربين لتحديد المهن المناسبة لكل 
لمعايير المهنية الو نية ا لىه عجمب. وتكوك مدة التدريب الفني ال ي بني برنامتدر 

كري األساسي بمعدل ساعتين خالل الفصلين الثاني والثالثم إضافة إلى التدريب العس
. ويمنل الخريج تهادة إتما  دورة تدريب فنية في التخصص ال ي تص التدريب يوميا  

 ( ريال.700توسطها )متهرية عليه. أما يمنل المتدربوك مكافقة 
خصصات للبرنامج وأعداد المتدربين عليها بنا   على قاعدة لتا رتص اختباوقد 

بيانات و ارة العمل ونسبة عدد العمال غير السعوديين في سوق العملم وأ ل  
االحتياج الفعلي من التخصصات الفنية للقطاعات العسكرية. وفي نهاية البرنامج 

ة حسب الوظافن ريسكالع تر نسبة منهص للتوظيف في القطاعاايالتدريبي يتص اخت
الشاغرةم وسيعطي نسبة من خريجي البرنامج من حملة الشهادة الثانوية العامة فرصة 

المخرجات االلتحاق بالكليات التقنية بما يتفق مع تخصصاتهصم أما سيتص توجيه بقية 
 ي القطاع الخاص.للعمل ف

 يع نسب و ت صتو ة(. ه1425بداية العا  الهجري ) مع جتطبيق البرنام وقد بدأ
( 3000القبول السنوية بين القطاعات العسكرية لتستوعب رفاسة الحرس الو ني )

( متدرب. 2000( متدرب وو ارة الداخلية )5000متدرب وو ارة الدفاع والطيراك )
 اع.طحيث يتص في أل فصل تدريبي قبول ثلث النسبة المحددة للقبول في أل ق
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 :لمعلى رأس العالتدريب ( ح
دريب على رأس العمل أحد البرامج الَمْعةنية باإلسها  والمشارأة في تنمية يعد الت

القوى العاملة الفنية والمهنية وتطويرها في القطاعين العا  والخاص إلكسابها المهارات 
ثر المطلوبة للقيا  باألعمال المختلفة على رأس العمل وقد تقلص نشاط البرنامج أ

 ى برنامجفي  البرنامج يعتمد بشكل رفيسي علتنآلك لخاصة به و توقن اإلعانات ا
من ميزانية المؤسسة ل ا سترأز األهداف المحددة سنوات ض اإلعانات ال ي توقن من 

هود التدريب على رأس العمل ودعمها مساندة جللبرنامج خالل الخطة الثامنة على 
نمية أوادر التدريب لتمع أصحاب األعمال  وات االتصالنفنيا  من خالل تكثيف ق

ال اتية والتنسيق مع الغرف التجارية الصنارية لحفز الشرأات والمؤسسات الخاصة 
على إقامة مراكز تدريب ذاتية لتنفي  برامج التدريب على رأس العمل تحت أتراف 

 . المؤسسة
 

 :والفحص المهنيمجتمع خدمة ال( ط
 تدريب المستمر:دمة المجتمع والمراكز خ  -  1

ل مراكز خدمة المجتمع المنتشرة في وحداتها التدريبية خال منتنف  المؤسسة 
استفاد دورات تدريب وتقهيل لكافة فئات المجتمع والتدريب الصيفي للطالب 

تقديص ( ألن متدرب خالل الخطة السابعة باإلضافة إلى 40نها حوالي )م
 لي.ية ومؤسسات القطاع األهالحكوم طاعاتلبعض القخدمات االستشارية ال

 لمهني:الفحص ا   - 2
برنامج إلى إجرا  الفحص المهني للعمالة بالتعاوك بين المؤسسة يهدف ال 

والقطاع الخاص وتعمل المؤسسة حاليا  على بنا  نظا  و ني للمؤهالت 
المهنية يخد  موضوع الفحص المهني وتتمثل أهداف البرنامج خالل الخطة في 

من خالل وحدات الفحص المهني التطبيق نظا  المؤهالت عند  االستفادة من
 تراف ورقابة المؤسسة.إالمقترح إقامتها من قبل القطاع الخاص تحت 
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  األهلي:التدريب ( ك
مؤسسة العامة للتعليص الفني والتدريب المهني على المعاهد الفنية ومراكز تشرف ال
طاع الخاص في دورات قصيرة ومتوسطة ة المقامة من قبل القليهاأل يالتدريب المهن

المدى وبرامج لمدة سنة أو سنتين وأ ل  من خالل برامج الدبلو  في المعاهد الثانوية 
( سنوات التي تشمل المعاهد األهلية )التجاريةم والصناريةم 3الفنية األهلية لمدة )

ما يزيد هة إلى 1421 1420 ا ع يف( 352ن )قبين( وقد ارتفع عدد المعاهد ماوالمر 
هة إجمالي الملتحقين بها في ذل  العا  1424 1423في عا  عهدا  م( 534عن )

 ( ألن خريج خالل فترة خطة التنمية السابعة.75والخريجين قرابة ) ( متدربا  43397)
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 جدول )أ(
 ين األهداف المحددة للجهة وما أنجز منها خالل خطة التنمية السابعةمقارنة ب

 هـ(1424/1425 –هـ 1420/1421)
 وزارة العمل : الجهـــة

 العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المؤسسة ة :فرع الجه
 / األهداف المحـددة البرامج ف في الخطةالمستهد في الخطة المتحقق متحقق إلى المستهدفنسبة ال التراكميةالجملة  مالحظـات

 التقنية :الكليات  (1)     
 دوك المستج  1 1  42084 77690 185%  
 الطالب إجمالي  2 1  16897 42708 253%  
 وك الخريج  3 1  17600 23539 134%  
 الصناعي :الثانوي  (2)        
 دوك المستج  1 2  27633 19783 72%  
 الطالب إجمالي  2 2  12355 11928 97%  
 وك الخريج  3 2  11366 11832 104%  
 التجاري :الثانوي  (3)        
 دوك المستج  1 3  18264 13781 75%  
 الطالب إجمالي  2 3  10367 7660 74%  
 وك الخريج  3 3  12784 8878 69%  

 يانات العام األخير من الخطة السابعة تقديري.مالحظة : ب
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 ول )أ()تابع( جد
 ين األهداف المحددة للجهة وما أنجز منها خالل خطة التنمية السابعةمقارنة ب

 هـ(1424/1425 –هـ 1420/1421)
 وزارة العمل : الجهـــة

 العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المؤسسة ة :فرع الجه
 / األهداف المحـددة البرامج ف في الخطةالمستهد في الخطة المتحقق متحقق إلى المستهدفنسبة ال التراكميةالجملة  تمالحظــا

 الزراعي :الثانوي  (4)     
 دوك المستج  1 4  2518 679 27%  
 الطالب إجمالي  2 4  1191 437 37%  
 وك خريجلا  3 4  1311 465 35%  
 مراقبين الفنيين :معاهد ال (5)        
 دوك المستج  1 5  5137 5229 102%  
 الطالب إجمالي  2 5  2996 3602 120%  
 وك الخريج  3 5  3863 3685 95%  
 ني :المهالتدريب  (6)        
 وك المستجد 1 6        - 42.000 -  
 قوك الملتح  2 6  16535 15.689 95%  
 وك الخريج  3 6  52311 34.400 65%  
 يب المعلمين والمدربين * :مركز تدر  (7)        
 قوك تحلملا  1 7  486 440 91%  
 وك الخريج  2 7  434 438 101%  

 طة السابعة تقديري.يانات العام األخير من الخمالحظة : ب
 مركز تدريب المعلمين والمدربين مع مركز التطوير التعليمي لإللكترونيات ضمن مركز واحد يسمى مركز التطوير والتدريبتم دمج    *
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 ول )أ()تابع( جد 
 ين األهداف المحددة للجهة وما أنجز منها خالل خطة التنمية السابعةمقارنة ب

 هـ(1424/1425 –هـ 1420/1421)
 وزارة العمل : الجهـــة

 العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المؤسسة ة :فرع الجه
 / األهداف المحـددة البرامج ف في الخطةالمستهد في الخطة المتحقق متحقق إلى المستهدفنسبة ال التراكميةالجملة  مالحظـات

 اءة الداخلية :رفع الكف (8)     
 :الصناعي الثانوي   8/1      
  ولالصن األ         80 56.05 70%  
 ثانيالصن ال    95 83.99 88%  
 ثالثالصن ال    95 85.83 90%  
 التجاري :الثانوي   8/2         
  ولالصن األ         85 67.81 80%  
 ثانيالصن ال    95 86.61 91%  
 ثالثالصن ال    95 95.91 101%  
 لزراعي :االثانوي   8/3         
  ولالصن األ         85 51.64 61%  
 ثانيالصن ال    98 89.56 91%  
 ثالثالصن ال    100 97.46 97%  

 يانات العام األخير من الخطة السابعة تقديري.مالحظة : ب
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 ول )أ()تابع( جد 
 ين األهداف المحددة للجهة وما أنجز منها خالل خطة التنمية السابعةمقارنة ب

 هـ(1424/1425 –هـ 2014/1421)
 وزارة العمل : الجهـــة

 العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المؤسسة ة :فرع الجه
 / األهداف المحـددة البرامج ف في الخطةالمستهد في الخطة المتحقق متحقق إلى المستهدفنسبة ال التراكميةالجملة  اتمالحظـــ

 :مراقبين الفنيين معاهد ال  8/4     
  ولالصن األ         85 74.82 88%  
 ثانيالصن ال    97 89.35 92%  
 ثالثالصن ال    98 93.37 95%  
 اذ / طالب :معدل أست (9)        
 ت التقنيةالكليا  1 9  10:  1 15:  1 200.00%  
 ي الصناعيالثانو   2 9  10:  1 10:  1 100.00%  
 ي التجاري الثانو   3 9  20:  1 14:  1 70.00%  
 ي الزراعيالثانو   4 9  15:  1 7:  1 40.00%  
 المراقبين الفنيينمعاهد   5 9  15:  1 8:  1 53.33%  
 ب المهنيالتدري  6 9  8:1 11:1 125%  

 يانات العام األخير من الخطة السابعة تقديري.مالحظة : ب
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 قوى العاملة:تنمية ال 2/2
 لجهة:لذي شهدته االتطور ا -أ

جدول )ب( تطور القوى العاملة في المؤسسة العامة للتعليص الفني ال يوضل
( موظفا  في عا   8604والتدريب المهني حيث ارتفع عدد القوى العاملة من )

( موظفا  في العا  األخير من الخطة بزيادة 11815هة( إلى )1420 1419)
ا وقد ارتفع إجمالي (م ه %6.6( وبمعدل نمو سنوي متوسط قدر  )%37قدرها )

( 10766هة( إلى )1420 1419( في عا  )7393الموظفين السعوديين من )
نمو سنوي متوسط  ( وبمعدل%45.6ة )في العا  األخير من الخطةم أي بزياد

 (.%7.8)قدر  
إلى الجدول )ب( يتضل أك نسب السعودة خالل الخطة الخمسية وبالنظر 

( في سنة األساس إلى %93.1من ) السابعة ارتفعت في الوظافن اإلدارية
( عن %3.81م بزيادة قدرها ) في العا  األخير من الخطة ( في 99.8%)

يس ر دتلا ةفيما يتعلق بقعضا  هيئ اطةم أمر من الخالمستهدف في العا  األخي
( في سنة األساس إلى %82.24والتدريب فقد ارتفعت نسبة السعودة من )

م بزيادة عن المستهدف في العا  الخطةفي العا  األخير من ( في 87.7%)
 ( .%9.58األخير من الخطة قدرها )

يث ارتفعت الفنية حر الجدول إلى ارتفاع نسبة السعودة في الوظافن كما يشي
م في العا  األخير من الخطة( في %93.3لى )إ ساسأل( في سنة ا%91.3من )

( %85.93ؤسسة من )ه ا وقد ارتفعت نسبة السعودة إلجمالي القوى العاملة بالم
 .في العا  األخير من الخطة( في %91.12في سنة األساس إلى )
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 جدول )ب(
 ية القوى العاملةتطور تنم

 هـ(1424/4251-1420/1421ابعة )نمية السالت خالل خطة
 ة: وزارة العمل الجهــ

 ـة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهنيفرع الجه

 المهنـيالتصنيف 
 عاملةقوى الال
 بنهاية الخطة السابعة المتحقق ف بنهاية الخطة السابعةالمستهد هـ1419/1420في عام 

 الخطة السابعة إلى ق بنهايةمتحقنسبة ال
هـ 1419/1420لعاملة في عام القوى ا

% 
 ف بنهايةالمستهد
 لسابعة%الخطة ا

 غ.س % س جملة % % س غ.س. س جملة % س غ.س س جملة % س غ.س. س جملة
% 

 اإلحالل
)*( % 

 غ.س. س % جملة %
% 

دنيين لمةةةةةةةةةةةةةةةةةافن اظةةةةةةةةةةةةةةةةةو   -1
                    )الوظافن العامة(

 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1000 100.00 100.00 0 1 1 100.0 0 1 1 100.0 0 1 1 و ير والممتا ة افبير ونو   -

األولةةةى حتةةةى مةةةن  راتةةةبالم -
 4.84 105.26 101.23 37.68 3.75 147.82 137.68 99.81 3 1561 1564 95.99 62 1483 1545 92.96 80 1056 1136 الخامسة عشر

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 القضاةب مرات – 2

لتحقيةةةةةق هيئةةةةةة ا  أعضةةةةةا – 3
                    واالدعا  العا 

 34.55 466.67 77.05 4.44 46.34 7000 104.44 59.57 19 28 47 9.84 55 6 61 8.89 41 4 45 ن الصحيةالوظاف – 4

 28.89 71.94 65.44 0.00 76.47 102.3 100.00 93.33 13 182 195 84.90 45 253 298 91.28 17 178 195 يةالفن افنلوظا - 5

هيئةةةةةةة أعضةةةةةا  ن وظةةةةةاف – 6
 342.98 105.59 153.15 147.99 273.0 230.77 247.99 55.14 415 510 925 79.97 121 483 604 59.25 152 221 373 التدريس*

 41.01 122.93 106.55 36.59 65.17 150.33 136.59 92.30 595 7136 7731 80.00 1451 5805 7256 83.87 913 4747 5660 ليميةن التعافالوظ – 7

 60.27 117.27 107.15 41.20 86.87 151.73 141.20 89.95 1032 9236 10268 82.24 1734 8031 9765 83.77 1203 6207 7410 المجموع الفرعي

 0.00 115.89 115.89 32.86 0.00 132.86 132.86 100.00 0 372 372 100.00 0 321 321 100.0 0 280 280 دموك تخالمس – 8

 40.00 102.09 101.45 7.22 50.00 107.73 107.22 99.59 4 976 980 98.96 10 956 966 99.12 8 906 914 ةالالعمةة – 9

 60.15 115.66 106.90 37.32 86.62 145.6 137.32 91.08 1036 10584 11620 84.22 1744 9308 11052 85.93 1211 7393 8604 ياإلجمةةةةةةةةةال

درسي اللغة.*يشمل م . نييدو السع )س%( نسبة ر سعوديين.)غ.س.( غي  وك.عوديس( سمالحظات:         )
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 تدريب القوى العاملة:بتعاث و ا -ب
جدول )جة( ما تص تنفي    في المؤسسة من برامج ابتعا  للحصول يوضل ال

سةم وعلى ات المؤسعلى تهادات عليا في مختلن التخصصات التي تخد  نشا 
( 470ابعة بلا عدد المبتعثين )سال ةمدى السنوات األربع من خطة التنمية الخمسي

( مبتعثا  بعد أك أتموا دراساتهص 384نفسها عاد قرابة )مبتعثا م وفي ه   الفترة 
( من الخريجين %24( حصلوا على درجة البكالوريوس بنسبة )83العليام منهص )

( حصلوا على درجة الماجستير 170( من المستهدف في الخطةم و)%593و)
( من المستهدف فى الخطةم بينما نال %200ن و)يجير خلا( من %44بنسبة )

( من %167( من الخريجين و)%25درجة الدأتورا  بنسبة ) ( منهص95)
 المستهدف في الخطة.

ي المؤسسة تدريب منسوبيها من السعوديين جل اهتمامها وذل  كما تول
 ى و دورات تدريبية في الداخل والخارج من أجل تحسين مست هص لحضوربابتعاث

( موظفا  7682) هص في جميع أنشطة المؤسسةم فقد قامت المؤسسة بتدريةةةةبفادأ
 ( مدرسا  ومدربا .5551خالل سنوات خطة التنمية الخمسية السابعةم منهص )

جين والمتخر  ل الجدول )جة( مقارنة المتحقق في أعداد الملتحقينكما يوض
ابتعا  و تدريب منسوبي المؤسسة خالل خطة التنمية بالمخطط له في مجال 

( من المستهدف %209ق بلا )السابعةم ففي مجال االبتعا  يلحظ أك المتحق
 .( بالنسبة للمتخرجين%222لجميع مستويات اإلبتعا  و)

ة حقيق نسبإلى تدريب القوى العاملة من منسوبي المؤسسة فقد تص ت وبالنظر
( %90ريين قرابة )ادإلا ةتفوق المستهدف في مختلن الفئاتم بينما بلغت في فئ

 من المستهدف.
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 جدول )جـ(
 ى العاملة خاللتدريب القو ابتعاث و 

 هـ(1424/1425 –هـ 1420/1421مية السابعة )خطة التن
 وزارة العمل ــــة :الجهــــ

 يالعامة للتعليم الفني والتدريب المهن المؤسسة ة :فرع الجه
  ى العاملة التي تم إبتعاثها وتدريبها خالل الخطة السابعةعدد القو 

 ـــيالمهن التصنيف ـتهدفمســـــ ــقمتحقـــ ) % (
  ن ملتحقـو ن متخرجـو ن ملتحقـو ون متخرجــ ن ملتحقـو متخرجـون 

 ية والبعثات :سار دلاالمنح       
 يوسبكالور   -  25 14 140 83 560% 593%
 رماجستي  -  125 85 270 170 216% 200%
 ا  دأتةور   -  75 58 60 95 80% 167%

 ــب :التدريــ      
 واإلداريوك ارة اإلد 840 840 753 743 90% 88%

 وك مهنيةةةة 3538 3538 5551 5474 156.90% 154.72%
 هنيوك مساعدوك فنيوك وم 615 615 965 952 156.91% 154.80%
 كتبةةةةة 195 195 306 302 156.92% 154.87%
 ةعمال مهر  68 68 107 105 157.35% 154.41%

 يانات العام األخير من الخطة السابعة تقديري.مالحظة : ب
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 نتاجية / كفاءة األداء :تطور اإل  2/3

الرسوب والتسرب ونسبة أستاذ  البم مدرب متدرب ومعدل  نسب تعد
الكفا ة الداخلية مؤترات تدل على الكفا ة الدخلية للنظا  التعليمى أو التدريبيم 
فمتى ما تحسن أداؤها تحسن أدا  نظا  التعليص والتدريبم وألما أانت متدنية أدى 

 .انخفاك الكفا ة الداخلية ل ل  النظا ذل  إلى 
خطة التنمية السابعة اتضل أك فوجا   لراهن فيبيانات الوضع ا وبتحليل

هة للتعليص الفني 1424 1423هة وانتهى في عا  1419 1418دراسيا  بدأ عا  
تسربم وارتفاعا  في عدد لاو  بو سالثانويم أانت نتافجه ارتفاعا  في نسب الر 

ةم وانخفاضا  في معدل الكفا ة الداخليةم وتوضل بيانات الجدول السنوات التعليمي
 )د(  مؤترات الكفا ة اإلنتاجية.
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 جدول ) د (
 قياس اإلنتاجية / كفاءة األداءمؤشرات ل

 (هـ1424/1425 -هـ 1420/1421التنمية السابعة ) خالل خطة
 وزارة العمل ــــة :الجهــــ

 الفني والتدريب المهنيالعامة للتعليم  المؤسسة ة :فرع الجه
توقع عام نسبة الم

 هـ إلى 1424/1425
      

 معا المستهدف
 هـ1424/1425
 () % 

 عام الفعلي 
 هـ1419/1420

) % ( 

 ف لعامالمستهد
 

 هـ1424/1425

 في عام المتوقع
 

 هـ1424/1425

 في عامالفعلي 
 

 هـ1423/1424

 في عامالفعلي 
 

 هـ1419/1420

 
 قياسوحدة ال

 
 ـــراتــالمؤشــ

   اذ / طالب :معدل أست (1)       
 ت التقنيةالكليا  1 1  معدل 10:  1 15:  1 15:  1 10:  1 150.00% 150.00%
 ي الصناعيالثانو   2 1  معدل 8:  1 10:  1 10:  1 10:  1 125.00% 100.00%
 ي التجاري الثانو   3 1  معدل 12:  1 14:  1 14:  1 20:  1 116.67% 70.00%
 ي الزراعيالثانو   4 1  معدل 5:  1 6:  1 7:  1 15:  1 140.00% 46.67%
 المراقبين الفنيينمعاهد   5 1  معدل 6:  1 8:  1 8:  1 15:  1 133.33% 53.33%
 ب المهني التدري  6 1  معدل 8:  1 10:  1 11:  1 8:  1 137.50% 137.50%
 لنجاح :معدالت ا (2)         

 ي الصناعيالثانو   1 2  معدل % 80.0 % 88.0 % 89.0 % 95.0 111.25% 93.68%
 ي التجاري الثانو   2 2  معدل % 96.0 % 94.0 % 95.0 % 95.0 98.96% 100.00%
 ي الزراعيالثانو   3 2  معدل % 100.0 % 94.0 % 95.0 % 100.0 95.00% 95.00%
 المراقبين الفنيين معاهد   4 2  معدل % 89.0 % 96.0 % 97.0 % 98.0 108.99% 98.98%
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 ول ) د ()تابع( جد
 قياس اإلنتاجية / كفاءة األداءمؤشرات ل

 هـ(1424/1425 -هـ 1420/1421التنمية السابعة ) خالل خطة
 وزارة العمل ــــة :الجهــــ

 العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المؤسسة ة :فرع الجه
توقع عام نسبة الم

 هـ إلى 1424/1425
      

 عام المستهدف
 هـ1424/1425

) % ( 

 عام الفعلي 
 هـ1419/1420

) % ( 

 ف لعامالمستهد
 

 هـ1424/1425

 في عام المتوقع
 

 هـ1424/1425

 في عامالفعلي 
 

 هـ1423/1424

 في عامالفعلي 
 

 هـ1419/1420

 
 قياسوحدة ال

 
 ـــــراتالمؤشــ

 ودة :الســــع (3)  % 84.0 % 90.0 % 92.0 % 84.0 112.20% 109.52%
 لتدريس والتدريبهيئة ا  1 3  نسبة % 77.0 % 86.0 % 87.0 % 81.0 112.99% 107.41%
 اإلدارية الهيئة  2 3  نسبة % 97.5 % 98.0 % 98.0 % 96.0 101.03% 102.08%
 الداخلية :الكفاءة  (4)         
 ت التعليميةالسنوا  1 4  سنة 3.68 4.30 3.7  100.54%  
 الكفا ة الداخلية معامل   2 4  معدل 81.46% % 69.73 % 81.0  99.44%  
 مدة التخريجمتوسط   3 4  سنة 3.32 3.37 3.36  101.20%  
 لتخرج في الفوج نسبة ا  4 4  نسبة 87.71% 59.9% % 89.9  102.50%  
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 لمالي:األداء ا 2/4

 المالي:التحليل  
سة العامة للتعليص الفنى والتدريب جدول )أ( األدا  المالي للمؤسيوضل ال

المهني خالل خطة التنمية السابعة حسب أبواب الميزانية المعتمد والمنصرف 
 الفعلي وذل  على النحو التالي :

 لميزانية:إجمالي ا أواًل :
(  %98.88بة المنصرف الفعلى إلى المعتمد في الميزانية مايقارب )بلغت نس

الخطةم وقد أاك التو يع النسبي للمعتمد إلجمالي أبواب الميزانية خالل 
 والمنصرف على أبواب الميزانية أالتالي:

الباب  البيــان
 ألولا

الباب 
 لثانيا

الباب 
 لثالثا

إجمالي 
 المتكررات

الباب 
 لرابعا

 %7.1 %92.9 %5.7 %33.5 %53.7 المعتمد
 %7.0 %93.0 %5.3 %33.6 %54.2 المنصرف

 :ت المتكررة المصروفا ثانيًا :
الي المنصرف الفعلي لألبواب المتكررة خالل العا  الثالث بنسبة  اد إجم

( عن المنصرف الفعلي لألبواب %6.7( وبمعدل نمو متوسط قدر  )110.4%)
المتكررة للعا  األول من خطة التنمية السابعة بينما يتوقع أك  تكوك الزيادة في   

سابعة عن العا  األول منها ما المنصرف الفعلي للعا  األخير من خطة التنمية ال
 ( .%5.04( وبمعدل نمو متوسط قدر  )%122يقارب )

العا   يف  لو ألت الزيادة في المنصرف الفعلي واضحة في الباب اوقد أان
ع في العا  األخير من الخطةم أما الباب الثاني فهناك  يادة واضحة والمتوق الثالث

لفعلي على الباب الثالث في العا  في العا  الثاني م بينما انخفض المنصرف ا
(م ومن %0.06( وبمعدل نمو قةةةةدر  )%10الثالث عنه في العا  األول بمعدل )

( ومعدل نمو %18.2خير من الخطة بنسبة )ألا  اعالمتوقع أك يرتفع فى ال
(0.04%. ) 
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 ت الرأسمالية: المصروفا ثالثًا :
يع الجديدةم فقد  اد تراكص المستخلصات والبد  في بعض المشار نتيجة ل

( عن %108.8المنصرف الفعلي للباب الرابع خالل العا  الثالث بنسبة )
ن خطة التنمية السابعة ومن م لو ألاالمنصرف الفعلي للباب نفسه في العا  

 ( في العا  األخير من الخطة.269.6المتوقع أك ترتفع  النسبة إلى )
 

 جدول ) هـ (
 هـ(1424/1425 –هـ 1420/1421التنمية السابعة ) لمالي خالل سنوات خطةاألداء ا

 اب الميزانيةبحسب أبو 
 وزارة العمل ــــة:الجهــــ

 العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المؤسسة ة :ـــــفرع الجه

 ـانالبيــــ

 هـ1425/ 1424هـ  ـ 1420/1421
 نصرف الفعلي إلىنسبة الم التمويل

 المنصرف ميزانية الخطة
في عتمد الم

 الخطة

في المعتمد 
 الميزانية

      المتكررة:النفقات 

 %99.74 %125.32 5027 5040 4012 ولالباب األ
 %98.99 %179.59 3114 3146 1734 ثانيالباب ال
 %92.53 %113.08 492.1 531.9 435.2 ثالثالباب ال
 %99.03 %139.68 8634 8719 6181 عيمجموع فر 
 %96.91 %53.63 645 665.6 1203 رابعالباب ال
 %98.88 %125.67 9279 9384 7383 العا  اإلجمالي
      تاإليرادا

 لعام األخير من الخطة تقديري .بيانات ا
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 األساسية والمعوقات :القضايا  2/5
 ايا األساسية :أهم القض أ(

ق حقق التعليص الفني والتدريب المهني خطوات مهمة خالل السنوات الماضيةم ولتحقي
المزيد من ه   الخطوات البد من معالجة بعض القضايا والتحديات التي ما الت تواجه 

 :التدريب والتي منها
 قة االستيعابية: ضعف الطا(   1

إلقبال على برامج التعليص الفني والتدريب سنة بعد أخرىم وتقن اإلمكانيات يزداد ا
ين لتل  البرامجم وقد بلغت نسبة المحدودة حافال  دوك التمكن من استيعاب أافة المتقدم

لي الراغبين ( من إجما%51هة حوالي )1423االستيعاب من إجمالي المتقدمين لعا  
 لاللتحاق في تل  البرامج.

د الطالب والمتدربين عامال  رفيسيا  لتحديد مستوى التشغيل المطلوب في أافة ويعد عد
 .الثامنةخطة التنمية  خالل جمار بلابرامج المؤسسةم والتوسع المطلوب لتل  

وتنبع حيوية ه   القضية من أوك التعليص الفني والتدريب المهني هو الجهة المعدة 
للقوى البشرية للحصول على مهارات ضرورية لالنخراط المنتج في سوق العمل وتوفير 
متطلبات العيش الكريصم مما يوجب استيعاب أافة الراغبين في التعليص الفني والتدريب 

 ني من خالل الترأيز على التالي:المه
 لمقترحة:الحلول ا 

 ومعاهد التدريب لتغطية أافة منا ق المملكة.التقنية في افتتاح الكليات التوسع  *
 ني و لا صيظفي جهود التدريب على رأس العمل )والترأيز في ذل  على برامج التنالتوسع  *

 وأ ل  جهود التدريب. للتدريب المشترك( أجز  أساسي في استراتيجية السعودة
 مخرجات التدريب.ونورية  جصتحسين ح *
 ستخدا  المواد التوجيهية والتقنية التعليمية. يادة ا *
ستغالل  اقة التدريب خالل فترات تدريب أقصر وأكثر أثافة وتقليص تكلفة تحسين ا *

والمرافق لمؤسسات التدريبية من تحقيق معدل أعلى الستخدا  المعدات ا نيكمتالتدريبم و 
 والموجهين.
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اإلمكانيات المتاحة في القطاعين العا  واألهلي وخاصة مدارس التعليص فادة من ست* بحث اال
 العا  لتنفي  برامج التدريب المناسبة في الفترة المسافية بما يحقق  يادة الطاقة.

صل عليمية تعاونية في صورة فصول دراسية وأ ل  تقديص نظا  الفت بير دتظص تقديص ن *
 ة( من أجل تحقيق  يادة الطاقة.ول دراسيالدراسي  ول العا  )ثالثة فص

ياسة قبول انتقافية تعتمد على نظا  توجيه االختبارات وارتاد الطالب والتحاقهص توفير س *
 ومتابعتهص في جميع المستويات.

ت لتكامل لخدمة المجتمع وربط برامج التعليص والتدريب بقطاعاا تاجر دقصى تحقيق أ *
 المجتمع.

لمتدربين المهارات التي تمكنهص من االنتقال بين عدة مهن في نفس المجالم إكساب ا *
 وأ ل  مهارات البحث عن عمل. 

 لقطاع الخاص أكبر فرصة إلعداد القوى العاملة تحت إتراف المؤسسة.إعطا  ا *
 لكفاءة الداخلية: انخفاض ا(   2

نخفاك فة إلى اتعليص الفني والتدريب إضانسب الرسوب والتسرب عالية في الما الت 
نسبة أستاذ  البم مدرب متدربم في بعض البرامج مما أدى إلى انخفاك معدل الكفا ة 

بم وارتفاع ر دتملالداخليةم وارتفاع متوسط عدد السنوات التعليمية المستثمرة في تخريج ا
 التكلفة التشغيلية.

 لمقترحة:الحلول ا 
ريب المهني خالل خطة التنمية الثامنة بإعداد ني والتدللتعليص الفالمؤسسة العامة قيا   * 

الدراسات الال مة لمعرفة المسببات الحقيقية الرتفاع معدالت الرسوب والتسرب من أجل 
 اتخاذ اإلجرا ات الال مة للحد منهام وتحسين فعالية وأفا ة التدريب.

 اق العمل.لتخطيط للمهارات الو نية والسلوأية نحو أسو توجيه ا *
ار في تحسين مؤسسات التدريب العامة من أجل تلبية حاجة سوق العمل من االستمر  *

 خالل التدريب اإلعدادي أو التدريب على رأس العمل.
ين الممارسات التنظيمية والتدريبية سحت قير  ة استخدا  موارد التدريب وذل  عن  رفع أفا *

. 
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ب بصورة فعالة لتوفير إدارة ت التدريتنفي  سياساإلى  اقة استيعابية قادرة على الوصول  *
 إليجاد بيئة تدريبية أفضل للتدريب.الال مة المها  تنفي  تدريبية فعالة تتولى 

 نظام للفحص المهني للعمالة:  عدم وجود(  3
د مقاييس وظيفية أو نظا  إجا ة معترف به وسوف ترأز الخطة اجيإل ةجة ماسهناك حا

لى حدة مع االهتما  بالتقويص ال اتي والترأيز ل مهنة عص المهني لكعلى إيجاد نظا  الفح
على مساهمة ومشارأة القطاع الخاص في إقامة وحدات للفحص المهني تتولى إجرا  

ب الفحص المهني وعلى أك تتولى لا  نم عمليات الفحص الال مة مقابل رسو  تتقاضاها
 مسؤوليات اإلتراف على ذل .المؤسسة العامة للتعليص الفني والتدريب المهني 

لمؤسسة حاليا  باستكمال بنا  نظا  و ني للمؤهالت المهنية يخد  موضوع وتقو  ا
 ضالفحص المهني للعمالة وأدرجت المؤسسة العامة للتعليص الفني والتدريب المهني بع

 سات في خطة التنمية الثامنة التي تعالج ه ا الموضوع وتطرح له الحلول المناسبة.ايسلا
 لمقترحة:الحلول ا 

 الو نية.نظا  المؤهالت المهنية  *    استكمال
 لدراسات الميدانية لتحديد المهارات القياسية لكل مهنة. إجرا  ا *
  متكامل للفحص المهني يمكن من تحديد المهنة ومستوى المهارة المطلوبة لكل وضع نظا *

 عامل. 
ديد مستوى الكفا ة اسية لتحرات القي  لالختبارات الال مة على ضو  المهاوضع نظا *

 للمهنيين.

 د االحتياجات الفعلية للتدريب:عدم تحدي(  4
ة الجهات التدريبية على تحديد االحتياجات التدريبية للوفا  بحاجة الجهات عد  قدر 

دراسة سوق العمالة وتحديد االحتياجات لذل  بالرغص من جهود بعض الجهات و  مةديفالمست
ا تحديد االحتياجات الفعلية للتدريبم وفي ه ا الصدد يجب على ضوفهن ثص الفعلية لهم وم

التنسيق بين المؤسسة العامة للتعليص الفني والتدريب المهني والجهات المستفيدة من 
مخرجات برامجها المختلفة إلعداد خطط التدريب المناسبة التي تتضمن تحديد االحتياجات 

بالتورية حول أهمية التدريب واختيار األفراد المناسبين بشكل واضل ودقيق أما يجب القيا  
 لكل برنامج .



 (26 ) 

 

 لمقترحة :الحلول ا
 طة تاملة للتدريب. إعداد خ *
ات المستفيدة من خدمات التدريب هجلاو  ةبين جهات التدريب المعتمد التنسيق *

 وبرامجه.
 يبية.لقطاع الخاص في تحديد االحتياجات التدر إتراك ا *
القطاع الخاص في إعداد القوى العاملة على ضو  احتياجات سوق ور تفعيل د *

 العمل.

 ـــــات:المعوقــ ب (
 وقات التي واجهت المؤسسة عند تنفيذ خطتها:أهم المع

 فمن لوظافن اإلدارية بالوحدات التدريبية ومجالس التعليص الفني والتدريب المهنيعجز في ا .
إلدارية واإلدارية المساندة لتوفير احتياجات روري العمل على  يادة عدد الوظافن االض

ل  توفير وظافن فنية لتوظيف فنيين و نيين ذوي وأ  المؤسسة من الموظفين اإلداريين
 خبرة لصيانة التجهيزات والمباني القافمة. 

 العديد البحو  والدراسات م يتضمن برنامج  لدراساتالبحو  و لتمادات المالية نقص االع
لبند المخصص ل ل  في الميزانية ال يغطي إال جز ا  والهامة بينما ا ويةياسات الحن الدر م

دراسات الال مة مع الجهات إجرا  المن المؤسسة  لص تتمكنيسيرا  من ه ا البرنامج وبالتالي 
اهج والبرامج وفقا  وير المنذات العالقة لتحديد احتياجات سوق العمل بشكل متكامل وتط

عتمادات المخصصة لبرنامج البحو  والدراسات المهنية في ميزانية يادة اإلإك   وعليه ف .ل ل 
 ة قصوى.ر و ر ض ربالمؤسسة يعت

 الحاجة سب مع ال يتنا كقمد في ه ا الشتأك المع.. ادات بند التدريب واالبتعا ضعن اعتم
الدقيقة التقنية والفنية والمهنية  التالمجافي لتعليمية والتدريبية المتخصصة لكوادر الى اإ
ية : نقتالأدرجات العلمية مختلن اللالتي ال بد من توفيرها عن  ريق التدريب واالبتعا  و 

)اإللكترونية والكيميافية والكهربافية والميكانيكية والحاسب واالتصاالت والسياحة والفندقة.. 
 .أل (

   يزانية المؤسسة من نقص تديد في .. تعاني م ت المالية للتجهيزاتمخصصاال ةياأفعد
 معصصات العدد واألجهزة إضافة إلى عد  تخصيص ميزانية لتصنيع التجهيزات مخ
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عالية. فإنه من الضروري  يادة  عيةتصني  اتفر في المؤسسة من قدرات وأفايتو  ما
المخصصات المالية للتجهيزات بما يتناسب مع الزيادة في عدد المتدربين و يادة 

يزانية لتصنيع وتخصيص ماألجهزة اليدوية دد و مجال العالمخصصات المالية لتجهيزات في 
نيعية في ميزانية المؤسسة وتوفير التنظيمات تصت ماالتجهيزات لتفعيل برنامج مستلز 

والدعص المعنوي والمادي له ا النشاط وال ي يتوقع منه توفير نسبة ضخمة من ميزانية 
يجاد بيئة تقنية متميزة وإالتقنية وتفعيل الطاقات التصنيعية في المؤسسة وتو ين  اتالتجهيز 

 بية.ت التدريذات توجه تصنيعي حقيقي في الوحدا
 يتفق مستوى اإلعانة مع أعداد .. حيث ال صص من إعانة للتدريب األهلي ضعن ما خ

. ول ا يقترح  يادة اإلعانة لتتناسب مع عدد أبير.الوحدات التدريبية التي تزداد بشكل 
 ب السعودة في تل  الوحدات.ت بنساإلعانا الوحدات على أك يتص ربط

  هو قافص  أسوة بماخاصة في المؤسسة لا تا اأة القطاع الخاص في تمويل اإلنشعد  مشار
 والتعليص.مع و ارة التربية 

   مدربين من تاغلي الوظافن التعليمية في الوحدات التدريبية ماليا  عن ض التعويعد
ى الكثير من الورش والمختبرات دات المؤسسة علحتحتوي و ..  عملهص خالل إجا ة الصيف

ا خالل اإلجا ة الصيفية ورغبة في االستفادة من فترة هنم ةدان االستفالتي يمك العالية التقنية
غب مؤسسة تر ختصار مدة التدريب واستثمار اإلمكانيات المتاحة ألك الالاإلجا ة الصيفية 
في الوحدات التدريبية  مدربين من تاغلي الوظافن التعليميةتعويض الفي الموافقة على 

امهص أسوة بزمالفهص من أعضا  هيئة همب صهمماليا  عن عملهص خالل إجا ة الصيف فور قيا
 ق مكافقة نهاية الخدمة.ضا  عن تقجيل التعويض حتى استحقات عو اعماجلاالتدريس في 

  عد  وجود ألية مشترأة بين قطاعات التعليص.. نظرا  لمؤهالت المهنيةلعا  للااإل ار 
 ار طبيق اإلتد  ببلا ةيأهموالتدريب وسوق العمل في مجال التصنيف الوظيفي للمهن تقتي 

تهادات تقهيلية مهنية تمنل عند القدرة على إنجا  ة إلقرار بالمملك العا  للمؤهالت المهنية
ه ا اإل ار بالمرونة التي ويتميز  مهنيالفحص البنا   على وى محدد جدارات معينة لمست

ية لمعلا ةى وجود مسارات تدريبية متعددة تؤدي إلى ضماك األعتراف بالخبر تساعد عل
 لعمل.ا في سوق والتدريب 
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 لسياسات الرئيسة:مراجعة ا 2/6
ة السياسات الرفيسية وتص إضافة وتعديل العديد منها بما يتوافق مع األهداف تص مراجع

ة بتحقيق أهداف الخطة العامة واألسس االستراتيجية لخطة التنمية الثامنة وهي أفيل
بر ت أثنا  تنفي  خطة التنمية السابعة  تيالت ومعالجة المشكالت والقضايا والمعوقا

 .لها االعتمادات المالية الال مة للمؤسسة متى ما توفرت



 (29 ) 

 

 :تحليل الطلب )التحليل االقتصادي واالجتماعي والبيئي(  (3)
تنميةم فاإلنساك هو وسيلة يعد بنا  اإلنساك السعودي هو المضموك الحقيقي لل

التنمية وغايتهام وه   الحقيقة استشعرتها المملكة من  أوافل خططها التنمويةم وسعت إلى 
ترجمتها إلى واقع عملي حين حرصت على الترأيز في أل مراحلها على أهمية تنمية 
إك الموارد البشرية لضماك مشارأتها في عمليات البنا  بشكل مؤثر وفعالم وعلى ه ا ف

نظا  المؤسسة العامة للتعليص الفني والتدريب المهني يهدف إلى الموا مة بين برامج التعليص 
الفني والتدريب المهني ومناهجه واألوضاع االقتصادية واالجتمارية وظروف العمل 

 المتطورة. 
وقد انفرد التعليص الفني والتدريب المهني بقهمية خاصة في المملكة حيث جا  توحيد 

تنف  الخطط والبرامج له ومعاهد  ومراكز  في هيئة مستقلة دليال  على ه ا االهتما م مدارس
 الموضوعة لتطوير وإعداد القوى العاملة الو نية المهنية والفنية. 

 النمو الكمي والنوعي:  
 على:رابع هدفها الفي  لثامنةنصت استراتيجية خطة التنمية ا*   

 يادة مشارأتهام لتلبية متطلبات االقتصاد م و هاورفع أفا ت متنمية القوى البشرية
 .الو ني

 على:ول أساسها األ ونصت االستراتيجية في *   
 يادة مساهمة القوى العاملة الو نية في القطاعات التنمويةم واالهتما  بتقهيلها 
وتدريبها لتحسين إنتاجيتها ورفع أفا ة أدافهام واالستمرار في إحالل القوى العاملة 

 ية محل العمالة الوافدة.الو ن
 على:الخامس أساسها ونصت االستراتيجية في *   

تطوير منظومة التعليص والتدريب بجميع عناصرهام واالهتما  بمخرجاتهام بما يلبي 
احتياجات المجتمع المتغيرةم وسوق العملم ومتطلبات التنميةم ويواكب المعارف 

 نشرها .والتقنيات الحديثةم مع االهتما  بالثقافة و 
 على:الخامس عشر أساسها ونصت االستراتيجية في  *

االستمرار في عملية التطوير اإلداري وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للتنمية والكفا ة 
 االقتصادية .
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ويتطلب تنفي  ه   األسس تمويال  سخيا  خالل خطة التنمية الثامنةم األمر ال ي 
أل من و ارة االقتصاد والتخطيط وو ارة المالية يتطلب ضرورة التنسيق الوثيق بين 

والمؤسسة العامة للتعليص الفني والتدريب المهني لتحقيق ه   األهداف واألسس االستراتيجية 
حتى يمكن تحويلها إلى مردود واقعي يتمثل في التحسين النوعي لنظا  التعليص الفني 

 والتدريب المهني وتحسين نورية الخريج. 
 وامل المؤثرة على الطلب :الع أواًل :

قد في ه   الفترة الحرجةم و  أبيرة يواجه قطاع التدريب في المملكة تحديات
والعوامل ذات التقثير المباتر  تص إعداد ه ا التحليل بنا  على األسس والمعايير

 :والتي من أهمها ما يليعلى الطلب في ه ا القطاع 
 النمو السكاني المتزايد. -
 للمملكة.النمو االقتصادي  -
 تزايد أعداد الخريجين من المرحلتين ) المتوسطة والثانوية (. -
 .وتوجيهه للتدريب التقني  الحد من القبول في التعليص الجامعي -
 حجص القوى العاملة الغير سعودية في السوق المحلي . -

 لقوى العاملة.واإلحالل لالسعودة أهداف  -
  لبات المنا ق . -
 مشارأة القطاع الخاص. -
 االستيعابية لنظا  التعليص الفني والتدريب المهني. الطاقة -
 .التدريبيحجص الفصل والنصاب  -
 .التدريبيالفعالية الداخلية للنظا   -
 معدل: أستاذ  البم  مدرب متدرب. -

 ة:ثامنالقيم المتوقعة خالل خطة التنمية ال ثانيًا : 
ة ة ألنشطبعية الساتنمبنا  على معدالت النمو الفعلي لسنوات خطة ال

فقد تص وضع تقديرات إحصافية له   األنشطة المتوقع تنفي ها خالل  ؤسسةالم
ومن ثص تمت مراجعة  هة(1430-هة1425ة )ثامنسنوات الخطة الخمسية ال
 :التقديرات وفقا  للمعايير التالية
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اإلمكانات المتاحة حاليا  والمتوقع توفرها مستقبال  من حيث الموارد البشرية  *
 ادية والفنية .والتجهيزات الم

 .لألنشطة المعنية األهداف والسياسات المحددة *
 التطور المتوقع للنشاط خالل سنوات الخطة . *
 تدريبتعليص و من  التي تقدمها المؤسسةمدى حاجة سوق العمل للبرامج  *

 وتقهيل.

 :ؤسسةالطلب المتوقع على خدمات الم ثالثًا :
المختلفة  ؤسسةلى خدمات المالجداول التالية الطلب عالتحليل و وضل يو 

ألهص وفيما يلي استعراك  ة وهي أالتالي:ثامنخالل سنوات خطة التنمية ال
 ألسس والمعايير الم أورة أعال : ا
 أعداد الطالب والمتدربين:  (1)

م لبرامج المؤسسة الرفيسية( من إجمالي المتقدمين %42تص قبول نحو )
من الخطة هة 1424 1423( من المستهدف في العا  %95ويمثل ذل  )

السابعةم ويعد عدد الطالب والمتدربين عامال  رفيسا  لتحديد مستوى التشغيل 
والتوسع المطلوب لتل  البرامج خالل خطة التنمية  المؤسسةبرامج المطلوب في 

  الثامنة.
 أخ  في الحسباك الثامنةوعند تقدير أعداد الطالب خالل فترة الخطة 

 ما يلي: 
مئوية لكل مرحلةة بعةد المرحلةة االبتدافيةة للتعلةيص العةا  ونسةبة التحةاقهص النسبة ال -

 بالتعليص الفني والتدريب المهني. 
(م وخفض %6.18تحسين معدالت الترفيع خالل خطة التنمية الثامنة بواقع )  -

( خالل سةنوات %2.55 -(م والتسرب بمعدل ) %3.63 -الرسوب بمعدل ) 
 الخطة.

من المتوقع أك ينمو عدد المستجدين بمعدل وبنا  على ما سبق ف
 التدريب.معاهد ( في %15.3وبمعدل ) التقنيةمالكليات ( في 10.16%)

 :برامج التدريبويمثل الجدول التالي عدد الطالب المستجدين في 
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 في الكليات التقنية والمعاهد التدريبيةالمستجدين تقدير أعداد 
 (هـ1429/1430هـ ـ 1425/1426)

 
 
 اتالسنو 

1425/
 هـ1426

1426/
 هـ1427

1427/
 هـ1428

1428/
 هـ1429

1429/
 هـ1430

  اإلجمالي

 132109 31211 28817 26422 24027 21632 التقنية الكليات

 116635 27628 25999 23238 20721 19049 التدريبية المعاهد

 248744 58839 54816 49660 44748 40681 اإلجمالي

 
 الكليات التقنية والمعاهد التدريبيةفي تقدير أعداد الخريجين 

 (1429/1430هـ ـ 1425/1426)
 

 
 السنوات

1425/
 هـ1426

1426/
 هـ1427

1427/
 هـ1428

1428/
 هـ1429

1429/
 هـ1430

 اإلجمالي

 103417 25758 23084 20616 18176 15783 التقنية الكليات

 79839 18922 16912 15486 14537 13982 التدريبية المعاهد

 183256 44680 39996 36102 32713 29765 لياإلجما
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 الملتحقين ببرنامج التدريب المشتركتقدير أعداد 
 (1429/1430هـ ـ 1425/1426)

 
التدريب  برنامج

 المشترك

 المجموع هـ29/1430 هـ28/1429 هـ27/1428 هـ26/1427 هـ25/1426

الي
جم
إ

 
بين
در
لمت
ا

 

 العدد
 الفعلي

5919 7828 10352 13689 18103 55891 

 العدد
 المكافئ

5179 6850 9058 11978 15840 48905 

ك  و
ريج
الخ

 

 العدد
 الفعلي

5090 6810 9110 12183 16293 49486 

 العدد
 المكافئ

4454 5959 7971 10660 14256 43300 

  
 الملتحقين ببرنامج التدريب العسكري تقدير أعداد 

 (1429/1430هـ ـ 1425/1426)
التدريب  برنامج
 *ي المهنيالعسكر 

 المجموع هـ29/1430 هـ28/1429 هـ27/1428 هـ26/1427 هـ25/1426

الي
جم
إ

 
بين
تدر
الم

 

 العدد
 الفعلي

10000 10000 10000 10000 10000 50000 

 العدد
 المكافئ

14062 14062 14062 14062 14062 70310 

ك  و
ريج
الخ

 

 العدد
 الفعلي

8600 8700 8800 8900 9000 44000 

 العدد
 المكافئ

12094 12234 12375 12516 12656 61875 

 أسبوعا . 45( أسبوع لمدة 15( فصول في العا  أل فصل )3* التدريب )
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 تقديرات أعداد الملتحقين في برامج التدريب األهلي 
 هـ(1429/1430 -هـ 1425/1426)

هلي
 األ

ريب
لتد

ج ا
رام

ي ب
مال

إج
 

 االجمالي هـ29/1430 هـ28/1429 هـ27/1428 هـ26/1427 هـ25/1426 التدريب األهلي

مستجدو

 ن

 220126 55760 49113 43298 38207 33748 العدد الفعلي
العدد 

 المكافئ

25396 28519 32060 36076 40638 162689 

إجمالي 
 المتدربين

 - 88220 78160 69318 61536 54685 العدد الفعلي
العدد 

 المكافئ
43923 49053 54837 61363 68735 - 

 خريجون ال
 121056 31800 27454 23597 20491 17714 العدد الفعلي

العدد 

 المكافئ
12870 14775 16854 19502 22424 86425 

÷ متوسط مـدة التـدريب باالسـابيع × العدد المكافىء للمتدربين المنتظمين كليًا لمدة عام تدريبي = )العدد الفعلي 
 { أسبوع(.32احد وهي : }عدد أسابيع التدريب في العام التدريبي الو 

 
 تقديرات أعداد الملتحقين في برامج خدمة المجتمع 

 هـ(1429/1430 -هـ 1425/1426)
 المجموع هـ29/1430 هـ28/1429 هـ27/1428 هـ26/1427 هـ25/1426 برنامج خدمة المجتمع

 إجمالي المتدربين

 128622 35841 29867 24889 20741 17284 العدد الفعلي
 34160 9518 7932 6610 5509 4591 كافئالعدد الم

 الخريجون

 128303 35770 29807 24814 20680 17232 العدد الفعلي
 34079 9501 7917 6591 5493 4577 العدد المكافئ

 
 السجون في  التدريب معاهدالملتحقين بتقدير أعداد 

 (1429/1430هـ ـ 1425/1426)
 المجموع هـ29/1430 هـ28/1429 هـ27/1428 هـ26/1427 هـ25/1426 السجون في  التدريب معاهد

 5700 1333 1215 1102 1050 1000 مستجدوك 

 0 1725 1570 1427 1300 1000 المتدربين إجمالي

 4915 1207 1100 998 910 700 الخريجوك 
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 الطاقة االستيعابية: (2)
%( خالل فترة  9.7 أعداد المستجدين بحوالي ) و فينمتص تحقيق معدل 

حيث  هةم1420 1419ة التنمية السابعة عما أاك عليه في سنة األساس خط
( في العةا  37172( سنة األساس إلى )23356ارتفع عدد المستجدين من )

 .(%11.5بينما استهدفت الخطة تحقيق معدل نمو قدر  )  هة1424 1423
 في نهاية خطة التنميةوالمتدربين ومن المتوقع أك يصل إجمالي عدد الطلبة 

 1425 1424 اس سنة األةه في سةالبا  عما أاك علية(  138720ة نحو )ةالثامن
 12.8 بمعدل نمو سنوي وقدر  )( و 62860بزيادة قدرها )(  البا  أي 75860هة )

%(م وذل  عندما يتص تحقيق ما استهدفته خطة التنمية الثامنة من إنشا  مرافق 
 المراحل التعليمية المختلفة.جديدة وافتتاحها لتكوك قنوات المتصاص خريجي 

 
 في الكليات التقنية والمعاهد التدريبية المتدربينتقدير إجمالي عدد 
 (هة1430 1429هة ة 1426 1425)

 
 السنوات

1425/
 هـ1426

1426/
 هـ1427

1427/
 هـ1428

1428/
 هـ1429

1429/
 هـ1430

 76007 70554 64821 59015 53164 التقنية الكليات

 62713 56792 50740 46043 41965 التدريبية المعاهد

 138720 127346 114821 104058 95129 اإلجمالي

 
  التدريبية د الكليات والمعاهد والفصولاعدتقديرات الخطة أل

 (1429/1430هـ ـ 1425/1426)
 

 التدريبنوع 
/1425 السنوات

 هـ1426
1426/
 هـ1427

1427/
 هـ1428

1428/
 هـ1429

1429/
 هـ1430

 ةالتقني الكليات
 78 68 58 48 40 كلية

 1611 1413 1301 1188 1042 فصل

 التدريبية المعاهد
 168 148 127 106 85 معهد
 2240 2028 1812 1644 1499 فصل
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 التدريبيةفي الكليات والمعاهد التدريب تقديرات الخطة لعدد أعضاء هيئة 
 (هـ1429/1430هـ ـ 1425/1426) 

/1425 السنوات /التدريبنوع 
 هـ1426

1426/
 هـ1427

1427/
 هـ1428

1428/
 هـ1429

1429/
 هـ1430

 7600 6414 5402 4540 3544 التقنية الكليات

 6271 5737 5178 4787 4371 التدريبية المعاهد

 

 : اآلتييمكن استنتاج  المتدربينوباستخدا  تقديرات الزيادة الصافية ألعداد 

 الكليات التقنية:  أ(
إضافيةم  ة( ألي50( فصال  إضافيا م )840) إضافيا ممتدربا  ( 36468)

 إضافي.تدريب عضو هيئة مدربا  و ( 5171)

 :معاهد التدريبيةال ب(
معاهد ( 108م )ةإضافي وورتة ( فصال  982إضافيا م )متدربا  ( 26392)

 إضافيا . مدربا  ( 2482م )تدريب إضافية
ني والتدريب وفي ظل ه   المعلومات يتوقع من المؤسسة العامة للتعليص الف

المهني أك تسعى إلى تحسين معدالت الترفيعم وتخفيض معدالت الرسوب 
مع معدالت نمو الطالب الخريجين والتسربم وأك تتقارب معدالت الطالب 

 المستجدين. 
 : التدريبيحجم الفصل والنصاب  (3)

إك تشغيل مرافق التعليص الفني والتدريب المهني بكفا ة اقتصادية يفرك 
عدالت )أستاذ  الب(م )مدرب متدرب( التي تص استهدافها في الخطة تحقيق م

و يادة الطاقة االستيعابية. حيث  التدريب للمدربالثامنةم إضافة إلى  يادة نصاب 
 السابعةتص تحقيق متوسط حجص للفصل في معاهد المؤسسة الثانوية خالل الخطة 

في متدربا  ( 37ى )لكل فصل ومن المتوقع أك يصل إلمتدربا  ( 28أكثر من )
 في نهاية خطة التنمية الثامنة. في برامج التدريب بالمؤسسة المتوسط 
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يعد معدل )أستاذ   الب(م )مدرب متدرب( من أهص العوامل المحددة  
للنفقات المتكررة في التعليص والتدريب إذ تستهل  الرواتب وما يرتبط بها نحو ثلثي 

 النفقات التشغيلية.
 :التدريبيفعالية الداخلية للنظام الكفاءة وال (4)

ال ي صاحب تنفي  خطط التنمية  التدريبيةإك النمو الكمي الكبير للمتغيرات 
الو نية لقطاع التدريب يعد بحق من أهص ما تميزت به مسيرة التنمية في المملكة 
العربية السعوديةم وقد ظهر ه ا النمو جليا  من خالل تحليل بيانات إحصا ات 

م ولعله من الطبيعي برو  بعض المعوقات الثامنة راهن في خطة التنمية الوضع ال
من خالل ه   التطور والنمو الكبير األمر ال ي يتطلب وقفة متقنية ودراسة 
متعمقة من أجل دعص بعض الجوانب اإليجابية وتشجيعها أو تصحيل مسار بعض 

ج دراسي يبدأ بعا   الجوانب السلبية ومعالجتهام ويتضل من خالل تحليل أرقا  فو 
هة أك مؤترات الكفا ة الداخلية له 1424 1423هة وينتهي بعا  1419 1418

 توضل التالي:
 ارتفاع نسب الرسوب.  -أ  
 ارتفاع نسب التسرب. -ب 
 ارتفاع عدد السنوات التعليمية.  -ج 
 انخفاك معدل الكفا ة الداخلية.   -د  

ارتفاع عدد السنوات المستثمرة  كما يشير التحليل للفوج السابق ذأر  إلى
( 3( سنة دراسية في المتوسط بدال  من )4.30لتخريج  الب إذا تبلا قرابة )

المتبعم وه ا الفرق يمثل أكثر من سنة دراسيةم ويعد  التدريبسنوات حسب نظا  
هدرا  للوقت والجهد والمالم وه ا نتيجة مباترة لظاهرة الرسوبم وتشير أرقا  فوج 

(  البا  قبل 390و )ةيتسرب نح متدرب (  الب1000بين أل ) إلى أك من
وصولهص إلى الصن الثالثم إك الخسارة الناتجة عن ه ا التسرب تستحق اهتماما  
كبيرا م ول ل  فقد اعتمدت خطة التنمية الثامنة بعض السياسات التي يعول عليها 

 في معالجة ه   الظاهرة.
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 مؤشرات الكفاءة الداخلية
 هـ1423/1424لعام  حسب الصف

 الثالث الثاني األول الصف
 %7.2 %13.2 %22.8 الرسوب
 %2.0 %4.7 %18.6 التسةةرب

 
 خريجو التعليم الفني

 )دون رسوب، رسوب عام، ورسوب عامين فأكثر( 
السنوات 
التعليمية 
 المستثمرة

الخريجون 
دون 
 رسوب

الخريجون 
بعد رسوب 

 عام 

الخريجون 
بعد رسوب 
 عامين فأكثر

الفعالية 
 الداخلية

معامل 
المدخالت 
 والمخرجات

نسبة 
التسرب 
 في الفوج

نسبة 
 الرسوب 

4.30 41.60
% 

14.30
% 

4.0% 69.73
% 

1.43 38.97
% 

1.27% 

 الخالصـة:

تحةةديات  الخطةةة الثامنةةةسةةوف تواجةةه المؤسسةةة العامةةة للتعلةةيص الفنةةي والتةةدريب المهنةةي خةةالل 
ة ممةا يحةتص عليهةا إعةداد القةوى العاملةة ذات المهةارات الفنيةة كبيرة تتمثةل فةي مواجهةة التقنيةة المتقدمة

 والتقنية المتطورة. 

إك األربا  والمسئوليات التي يتوقع أك تتحملها المؤسسة العامة للتعليص الفني والتدريب المهني 
المتةةةدربين تمثةةةل فةةةي قةةةدرتها علةةةى التوسةةةع األفقةةةي بزيةةةادة أعةةةداد تخةةةالل فتةةةرة خطةةةة التنميةةةة الثامنةةةة 

وبققةةل ألفةةة ممكنةةة وذلةة  عةةن  ريةةق التدريبيةةة مقبةةولين أميةةا م والتوسةةع الرأسةةي بتحسةةين الخةةدمات ال
  يادة الفعالية الداخلية والخارجية لنظا  التدريب. 

الملتحقين بالتعليص الفني والتدريب المهني قةدرت  والمتدربين إك الزيادة المتوقعة ألعداد الطالب
تتطلةةب أعضةةا  عمةةا أانةةت عليةةه فةةي سةةنة األسةةاس ميةةة الثامنةةة ( بنهايةةة خطةةة التن 62860 بنحةو )
ي أكثر م ويناط بهص تحقيق نتةافج أفضةل بلين عن فصول أكبر وذوي نصاب تدريمسئو تدريب هيئة 

األمةر  يةادة الكفةا ة  م ففةي ظةل المتغيةرات االقتصةادية يتطلةبللمتةدربين مما يتطلب تحصةيال  أكبةر 
 ل المرافق القافمة استغالال  أمثل.واستغالالتدريب لمرافق التشغيلية 
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فةةإك البةةرامج والمشةةروعات المعتمةةدة فةةي  الثامنةةةوبعةةد اسةةتعراك المالمةةل العامةةة لخطةةة التنميةةة 
المختلفةةة )كةةالتعليص والتةةدريبم وتنميةةة  هةةاسةةوف تغطةةى الطلةةب مةةن خةةالل برامج الثامنةةةخطةةة التنميةةة 

 السابقة.جداول تحليل الطلب بالقوى العاملةم والبحو  الدراساتم وغيرها( أما وردت 
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 األهداف والسياسات :  - 4

 السياسات األهداف
ـــــي  (1 ـــــة لتف ـــــوى البشـــــرية الوطني ـــــل الق تأهي

باحتياجــات قطاعــات التنميــة فــي المجــاالت 
 التقنية والفنية والمهنية.

توسةةةةيع قاعةةةةدة التةةةةدريب بافتتةةةةاح المزيةةةةد مةةةةن الوحةةةةدات  1 1
النمةو السةكاني  التدريبية وتجهيزها وتشغيلها في منةا ق

فةةةةةةةةي المملكةةةةةةةةة ومراعةةةةةةةةاة تنةةةةةةةةوع التخصصةةةةةةةةات لتلبيةةةةةةةةة 
االحتياجةةةةةةةات المحليةةةةةةةة للمنةةةةةةةا ق مةةةةةةةع الترأيةةةةةةةز علةةةةةةةى 

 المنا ق األقل نموا .
التوسةةةةع فةةةةةي إيجةةةةاد فةةةةةروع للوحةةةةدات التدريبيةةةةةة القافمةةةةةة  2 1

 بالمؤسسة.
إيجاد وسةافل جديةدة لزيةادة الطاقةة االسةتيعابية لوحةدات  3 1

 المؤسسة.
مرار اإلسها  في محو األمية المهنية بتةوفير دورات است 4 1

 تدريب.
االسةةةةتمرار فةةةةي دراسةةةةة احتياجةةةةات السةةةةوق مةةةةن المهةةةةن  5 1

 وإدراجها ضمن برامج المؤسسة.
 دراسة إمكانية إدخال أنماط جديدة في التدريب. 6 1
تنفيةةة  برنةةةامج التةةةدريب العسةةةكري المهنةةةي بالتعةةةاوك مةةةع  7 1

رفاسةةةةةةة الحةةةةةةرس الةةةةةةةو ني  القطاعةةةةةةات العسةةةةةةكرية فةةةةةةي
 وو ارتي الدفاع والطيراك والداخلية.

 معاهدتنفي  برامج التدريب في اإلصالحيات من خالل  8 1
 تدريب تقا  في اإلصالحيات.
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 السياسات األهداف

العنايـــة النو يـــة بـــالتعليم الفنـــي والتـــدريب  (2
المهني وتطويره وتقويمه لرفـع كفـاءة أدائـه 

ـــــى ـــــالتركيز عل ـــــت ب ـــــة  وذل ـــــة الحديث التقني
المتطــورة علــى جميــع المســتويات لتتمشــى 

 مع احتياجات االقتصاد الوطني.

االسةةةةتمرار فةةةةةي تقةةةةويص بةةةةةرامج التعلةةةةيص الفنةةةةةي والتةةةةةدريب  1 2
المهنةةةي ومناهجهةةةا وتطويرهةةةا وفةةةق المنهجيةةةة المعتمةةةدة 
لتحديةةةةةد المعةةةةةايير المهنيةةةةةةم واسةةةةةتحدا  بةةةةةرامج جديةةةةةدة 

 حسب حاجة السوق.
بنةةةا  المعةةةايير المهنيةةةة لمهةةةن إضةةةافية حسةةةب اسةةةتكمال  2 2

 نموذج تقييص المعايير المهنية المعتمد.
االستمرار في تطوير التوجيه المهنةي وإرتةاد المتةدربين  3 2

والطلبةةةة ومسةةةاعدتهص فةةةي اختيةةةار المهةةةن والتخصصةةةات 
التي تتناسب مع ميولهص وقةدراتهص ال هنيةة والبدنيةة وفةق 

 احتياجات سوق العمل.
فعيةةةةل مشةةةةارأة القطةةةةاع الخةةةةاص فةةةةي تنميةةةةة وتطةةةةوير ت 4 2

 برامج التعليص الفني والتدريب المهني.
التوسع في النشا ات غير الصفية في مختلةن مراحةل  5 2

 التدريب.
 استحدا  برامج لرعاية الموهوبين بالمؤسسة. 6 2
التوسةةةةةع فةةةةةي اسةةةةةتخدا  التقنيةةةةةة الحديثةةةةةة فةةةةةي تجهيةةةةةزات  7 2

 بالمؤسسة لرفع أفا ة التدريب.ومعامل وورش التدريب 
ترتةةةةيد النظةةةةا  التةةةةدريبي ورفةةةةع أفا تةةةةه وتقليةةةةل جوانةةةةب  8 2

 الهدر فيه.
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 السياسات األهداف
تطوير خدمات المكتبةات ومصةادر المعلومةات ووسةافل  9 2 

ومعينةةةةةات التعلةةةةةيص والتةةةةةدريب وإتاحتهةةةةةا ألعضةةةةةا  هيئةةةةةة 
طط التدريب والمتدربين وتفعيل االستفادة منها ضمن خ

 برامج التدريب.
تحقيةةةةق الموا مةةةةة بةةةةين مخرجةةةةات المؤسسةةةةة ومتطلبةةةةات  10 2

 .سوق العمل
االستمرار في إنشاء مباني حديثة للوحدات  (3

التدريبية وتوسـعة وتطـوير المبـاني القائمـة 
 واالهتمام بالصيانة.

إنشةةا  المزيةةد مةةن الوحةةدات التدريبيةةة والمسةةاندة الجديةةدة  1 3
 في مختلن المنا ق.

تحسةةةةةين وتطةةةةةوير مبةةةةةةاني الوحةةةةةدات ومرافةةةةةق التةةةةةةدريب  2 3
 القافمة لتتناسب مع االحتياجات التدريبية.

 وضع معايير خاصة لتصاميص المرافق التدريبية. 3 3
 تطبيق الهندسة القيمية في مشاريع المؤسسة. 4 3
االهتمةةةا  بصةةةيانة المرافةةةق والتجهيةةةزات القافمةةةة للحفةةةا   5 3

شةةغيلية تتةةيل أقصةةى قةةدر مةةن أفةةا ة عليهةةا فةةي حالةةة ت
 االستخدا  وتقليل التكاليف.

التنسةةةةةيق مةةةةةع و ارة الشةةةةةئوك البلديةةةةةة والقرويةةةةةة العتمةةةةةاد  6 3
مواقةةع خاصةةة لمرافةةق المؤسسةةة التدريبيةةة والمسةةاندة فةةي 

 المخططات التي تعتمدها الو ارة في أنحا  المملكة.
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 السياسات األهداف
األداء الـوييفي االستمرار فـي رفـع مسـتوى  (4

لجهـــــاز المؤسســـــة والعمـــــل علـــــى تنميـــــة 
كفاءات العاملين ومهاراتهم وتشـجيع النمـو 
المهنـــــي الـــــذاتي للعـــــاملين  يـــــه وتيســـــير 
إجـــراءات العمـــل وأســـاليبه ومكننتـــه لزيـــادة 

 كفاءة العمل وفاعليته.

توثيةةةق إجةةةرا ات العمةةةل وتطويرهةةةا لرفةةةع مسةةةتوى األدا   1 4
 بالمؤسسة.

نةةة إجةةرا ات وأسةةاليب العمةةل لزيةةادة أفا تةةه تبسةةيط وميك 2 4
 وفاعليته.

االسةةةةةةتمرار فةةةةةةي تنفيةةةةةة  بةةةةةةرامج إعةةةةةةداد وتطةةةةةةوير هيئةةةةةةة  3 4
 التدريب.

االسةةتمرار فةةي رفةةع مسةةتوى العةةاملين فةةي المؤسسةةة فةةي  4 4
مختلةةةن المجةةةاالت عةةةن  ريةةةق تكثيةةةف بةةةرامج التةةةدريب 

 واالبتعا  في الداخل والخارج.
طةوير قةدرات المةوجهين المهنيةين إيجاد برامج خاصة بت 5 4

 والمشرفين التربويين بالمؤسسة.
استمرار رفع نسبة السعوديين إلى إجمالي العاملين فةي  6 4

 المؤسسة.
تفعيةةةل اسةةةتخدا  تةةةبكة المعلومةةةات )اإلنترنةةةت( وتعمةةةيص  7 4

 االستفادة منها لزيادة أفا ة األدا  بالمؤسسة.
عاملين فةي المؤسسةة مةن تشجيع النمو المهني ال اتي لل 8 4

خةةةالل تةةةوفير فةةةرص التعلةةةيص الةةة اتي والتعلةةةيص المسةةةتمرم 
 وتوفير الحوافز المادية والمعنوية للمتميزين.

تحسةةين أفةةا ة األدا  بالمؤسسةةة ووحةةداتها التدريبيةةة بمةةا  9 4
يضمن تخريج أوادر فنية وتقنية على درجةة عاليةة مةن 

 المهارة تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
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 السياسات األهداف
التوسع في توييـف بـرامج خدمـة المجتمـع  (5

لتلبيـــة حاجـــة األفـــراد والمؤسســـات العامـــة 
 والخاصة.

تنميةة العالقةة بةةين المجتمةع ومرافةةق المؤسسةة التعليميةةة  1 5
 والتدريبية من خالل تقديص البرامج والدورات التدريبية.

ع فةةةي االسةةةتمرار فةةةي التعةةةرف علةةةى احتياجةةةات المجتمةةة 2 5
المجةةةةةاالت الفنيةةةةةة والمهنيةةةةةة وتنفيةةةةة ها داخةةةةةل الوحةةةةةدات 

 التدريبية وخارجها.
االستفادة من الخبرات المتوفرة فةي القطةاعين الحكةومي  3 5

 في تنفي  برامج خدمة المجتمع. واألهلي
تحديةةد مجةةاالت البحةةو  والدراسةةات واالستشةةارات التةةي  4 5

 يحتاجها المجتمع والقيا  بها.
اهمة فةةةةي تنفيةةةة  بةةةةرامج أمةةةةرا  المنةةةةا ق والبةةةةرامج المسةةةة 5 5

األخةةةةرى الخاصةةةةة بتةةةةدريب وتقهيةةةةل الشةةةةباب السةةةةعودي 
 وتو ين الوظافن.

تفعيل التدريب اإلنتاجي داخل وخارج وحدات المؤسسة  6 5
 التدريبية.

تطــــوير بــــرامج التــــدريب األهلــــي وتشــــجيع  (6
القطاع الخاص للتوسـع فـي االسـتثمار فـي 

 هذا المجال.

االستمرار في تقديص الدعص الفني لتطوير برامج التدريب  1 6
األهلي وتشجيع المستثمرين لزيادة استثماراتهص فةي هة   

 البرامج.
االسةةةةةتمرار فةةةةةي اإلتةةةةةراف ومتابعةةةةةة المعاهةةةةةد والمراكةةةةةز  2 6

التابعةةةة للقطةةةاع الخةةةاص وفةةةق ضةةةوابط ومعةةةايير تحقةةةق 
 وتضمن أفا ة وفعالية أدافها.

 لتدريب في وحدات التدريب األهلي.تقويص أوضاع ا 3 6
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 السياسات األهداف
االستمرار في تحفيةز المعاهةد والمراكةز األهليةة لسةعودة  4 6 

وظاففهةةةةةا واالسةةةةةتفادة مةةةةةن مخرجةةةةةات بةةةةةرامج المؤسسةةةةةة 
 المختلفة.

االسةةتمرار فةةي إتةةراك قطةةاع التةةدريب األهلةةي فةةي دعةةص  5 6
 اإلصدارات ذات العالقة بالتدريب والتقنية.

تطبيةةةةق المعةةةةايير المهنيةةةةة المعتمةةةةدة فةةةةي المؤسسةةةةة فةةةةي  6 6
 برامج التدريب األهلي.

تفعيةةةةةل نشةةةةةاط المجلةةةةةس االستشةةةةةاري للتةةةةةدريب األهلةةةةةي  7 6
 لتطوير القطاع.

 يةةادة اإلعانةةات السةةنوية للمعاهةةد والمراكةةز األهليةةة بمةةا  8 6
ومبةةةةادرات القطةةةةاع الخةةةةاص للتوسةةةةع فةةةةي هةةةة ا يتناسةةةةب 
 .المجال

ـــــدريب المشـــــتركة مـــــع تطـــــوير  (7 ـــــرامج الت ب
 قطاعات العمل.

 :في مجال التدريب التعاوني  1 7
التوسةةةةةع فةةةةةي تطبيةةةةةق التةةةةةدريب التعةةةةةاوني فةةةةةي جميةةةةةع  1 1 7

مسةةةةةةتويات التةةةةةةدريب بوحةةةةةةدات المؤسسةةةةةةة وتطويرهةةةةةةا 
 وتقويمها.

تنظةةةةيص بةةةةرامج ثنافيةةةةة مشةةةةترأة مةةةةع القطةةةةاع الخةةةةاص  2 1 7
 مةةةةةةن تتبنةةةةةى بموجبهةةةةةا الشةةةةةرأات والمؤسسةةةةةات عةةةةةددا  

الطةةةةالب أثنةةةةا  الدراسةةةةة وتشةةةةرف علةةةةى تةةةةدريبهص فةةةةي 
 منشآتها وتوظيفهص.
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 السياسات األهداف

 :في مجال التنظيص الو ني للتدريب المشترك 2 7 
توسةةيع نطةةاق البرنةةامج ليشةةمل جميةةع المنةةا ق و يةةادة  1 2 7

أعةةةةداد المسةةةةتفيدين مةةةةةن مختلةةةةن المسةةةةتويات و يةةةةةادة 
مج وفةةةةةةةةق التخصصةةةةةةةةات المطروحةةةةةةةةة ضةةةةةةةةمن البرنةةةةةةةةا

 احتياجات سوق العمل.
تفعيل مشارأة الجهةات ذات العالقةة فةي عمليةة المسةل  2 2 7

الميةةداني لحصةةر الفةةرص التدريبيةةة المتاحةةة فةةي القطةةاع 
 الخاص.

دعةةص اسةةتمرار البرنةةامج مةةن خةةالل  يةةادة االسةةتفادة مةةن  3 2 7
صندوق تنمية المةوارد البشةرية لتفعيةل عمليةات التمويةل 

وآليةةات تنفيةة  البرنةةامج ولوافحةةه التنفي يةةة وتقةةويص أنشةةطة 
 وتطويرها.

 في مجال التدريب على رأس العمل : 3 7
تكثيةةةةةةةةف قنةةةةةةةةوات االتصةةةةةةةةال مةةةةةةةةع أصةةةةةةةةحاب األعمةةةةةةةةال  1 3 7

للمسةةاعدة فةةي تنميةةة أةةوادر التةةدريب ال اتيةةة وإمكاناتهةةا 
 لدى الشرأات والمصانع الخاصة.

لحفةز الشةرأات التنسيق مع الغرف التجاريةة الصةنارية  2 3 7
والمؤسسةةات الخاصةةةة علةةى إقامةةةة مراكةةز تةةةدريب ذاتيةةةة 

فيةةة  بةةةرامج التةةةدريب علةةةى رأس العمةةةل تحةةةت إتةةةراف لتن
 المؤسسة.

 في مجال الفحص المهني : 4 7
 تطبيق النظا  الو ني للمؤهالت المهنية. 1 4 7
تصةةةةةميص نمةةةةةاذج وأسةةةةةاليب وإجةةةةةرا ات موحةةةةةدة للفحةةةةةص  2 4 7

لةةةن الفئةةةات فةةةي أةةةل تخصةةةص المهنةةةي وتطويرهةةةا لمخت
ومهنةةةةةةة داخةةةةةةل هيكةةةةةةل العمالةةةةةةة الفنيةةةةةةة بالتعةةةةةةاوك بةةةةةةين 

 المؤسسة والجهات ذات العالقة.
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 السياسات األهداف
اقتةةةةةةراح واعتمةةةةةةاد اللةةةةةةوافل والقواعةةةةةةد المنظمةةةةةةة لعمليةةةةةةات  3 4 7 

الفحةةةةةةص المهنةةةةةةةي للعمةةةةةةةال الفنيةةةةةةين ومتابعةةةةةةةة تنفيةةةةةةة ها 
 وتطويرها.

هنةةةةةي للعمالةةةةةة وتةةةةة ليل البةةةةةد  فةةةةةي تطبيةةةةةق الفحةةةةةص الم 4 4 7
 .عقبات تنفي  

إجةةةرا  ودعةةةص البحةةةو  والدراسةةةات التطبيقيةةةة  (8
لتطةةةةةةةوير األدا  والكفايةةةةةةةة اإلنتاجيةةةةةةةة للقةةةةةةةوى 

 العاملة الو نية الفنية والمهنية.

تحقيةةةةةةةق التنسةةةةةةةيق والتعةةةةةةةاوك األمثةةةةةةةل بةةةةةةةين القطاعةةةةةةةات  1 8
التعليميةةةةةةةةةة والتدريبيةةةةةةةةةة بالمؤسسةةةةةةةةةة ومراكةةةةةةةةةز البحةةةةةةةةةو  

ة فةةةةي مجةةةةاالت التعلةةةةيص الفنةةةةي والمعلومةةةةات المتخصصةةةة
 والتدريب المهني.

تةةةةةةوفير متطلبةةةةةةات التوسةةةةةةع فةةةةةةي الدراسةةةةةةات واألبحةةةةةةا   2 8
لإلسها  فةي تنميةة القةوى البشةرية بجانةب المشةارأة فةي 

 دراسة مشكالتها وإيجاد الحلول لها.
 يةةةادة التةةةرابط بةةةين البةةةرامج التعليميةةةة والتدريبيةةةة وبةةةرامج  3 8

للبحةةو  والدراسةةات المطلوبةةة البحةةو  وتحديةةد أولويةةات 
مةةن واقةةع عمليةةات التعلةةيص والتةةدريب وتخصةةيص المةةوارد 

 المتاحة لنشاط البحو  وفق ه   األولويات.
العمةةةل علةةةى دعةةةص المةةةوارد المتاحةةةة بميزانيةةةة المؤسسةةةةة  4 8

 للنشاط البحثي.
إنشةةا  قواعةةد بيانةةات متخصصةةة فةةي مجةةاالت البحةةو   5 8

 سسة.المهنية والتطبيقية في المؤ 
تنميةةةةة األوريةةةةة العلميةةةةة فةةةةي المؤسسةةةةة الخاصةةةةة بنشةةةةر  6 8

 .العلمي اإلنتاج
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زيـــــادة التنســـــيق والتعـــــاون مـــــع الجهـــــات  (9

والهيئــــــات ذات العالقــــــة داخــــــل المملكــــــة 
 وخارجها.

التنسةةةةيق مةةةةع و ارة التعلةةةةيص العةةةةالي حةةةةول التعلةةةةيص فةةةةوق  1 9
 ث العلمي.الثانوي والتعاوك في مشروعات البح

تفعيةةل التنسةةيق والتعةةاوك مةةع و ارة التربيةةة والتعلةةيص فيمةةا  2 9
 يخد  أنشطة التدريب الفني والمهني.

 يةةةادة عمليةةةات التنسةةةيق والتفاعةةةل مةةةع الغةةةرف التجاريةةةة  3 9
 الصنارية لخدمة مجاالت التدريب وتو ين الوظافن.

لدولي  يادة تفعيل اإلسها  والتعاوك في مجال التعاوك ا 4 9
مةةةع الهيئةةةات والمنظمةةةات الدوليةةةة واإلقليميةةةة بمةةةا يحقةةةق 
التكامةةةل ويسةةةةهص فةةةةي مجةةةاالت وأنشةةةةطة التةةةةدريب ونقةةةةل 

 وتو ين التقنية.
متابعــــة الخـــــريجين لمزاولـــــة تخصصـــــاتهم  (10

وتقيــــيم أدائهــــم بمــــا يخــــدم تطــــوير بــــرامج 
 المؤسسة.

 إجرا  الدراسات الميدانية الشاملة للخريجين. 1 10
د القواعةةةد واإلجةةةرا ات الال مةةةة لمتابعةةةة الخةةةريجين تحديةةة 2 10

وتقيةةةةةةيص أدافهةةةةةةص بمةةةةةةا يخةةةةةةد  عمليةةةةةةات تطةةةةةةوير البةةةةةةرامج 
 والمناهج بالمؤسسة.

إيجةةاد مكاتةةب تنسةةيق وظيفةةي جديةةدة بوحةةدات المؤسسةةة  3 10
 ودعص القافص منها.

تعزيةةةةز التةةةةرابط بةةةةين المؤسسةةةةة وخريجيهةةةةا فةةةةي جهةةةةات  4 10
 عة للخريجين.عملهص بما يحقق أفا ة المتاب

دعص إقامةة المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة للخةريجين  5 10
 من خالل تقديص برامج فنية واستشارية.
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توفير المزيد من فرص التمويـل واالسـتثمار  (11

 وتنويع مجاالت دعم المؤسسة.
البحةةث عةةن بةةدافل تمويليةةة واسةةتثمارية تهةةدف لمسةةاندة  1 11

 حكومي لدعص برامج المؤسسة.التمويل ال
تشةةةجيع القطةةةاع الخةةةاص للمشةةةارأة فةةةي تنفيةةة  وتمويةةةل  2 11

 اإلنشا ات والمرافق الخاصة بالمؤسسة.
 يةةةةادة مسةةةةاهمة القطةةةةةاع الخةةةةاص فةةةةةي تمويةةةةل النشةةةةةاط  3 11

البحثةةةةةي فةةةةةي المؤسسةةةةةة وخاصةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةال البحةةةةةو  
 المشترأة.

مشةةةةةةةارأة القطةةةةةةةاع الخةةةةةةةاص فةةةةةةةي تمويةةةةةةةل النشةةةةةةةا ات  4 11
الالصةةةةفية ودعةةةةص أوجةةةةه النشةةةةاط الثقةةةةافي واالجتمةةةةاعي 

 والعلمي والمهني والرياضي.
تشةةجيع األفةةراد والمؤسسةةات لةةدعص التةةدريب عةةن  ريةةق  5 11

 الهبات والتبرعات واألوقاف.
تشةةةةةجيع إسةةةةةها  القطةةةةةاع الخةةةةةاص فةةةةةي تحةةةةةديث أجهةةةةةزة  6 11

ومعةةةةدات التةةةةدريب بالمؤسسةةةةة بمةةةةا يتوافةةةةق مةةةةع التقنيةةةةة 
 سوق العمل.المتسارعة في 

التنسةةيق والتعةةاوك مةةع الشةةرأات العالميةةة الفتتةةاح ورش  7 11
 صيانة لمنتجاتهام وتدريب الطالب من خاللها.

إيجةةةةاد معاهةةةةد تةةةةدريب فنيةةةةة متخصصةةةةة بالتعةةةةاوك مةةةةع  8 11
 الشرأات العالمية ووأالفها بالمملكة.
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العمــــــل علــــــى تعزيــــــز التوجــــــه اإليجــــــابي  (12

 مع نحو العمل الفني والمهني.للمجت
االستمرار في تطبيةق بةرامج المسةابقات المهنيةة والعمةل  1 12

 على إيجاد وسافل جديدة لتكريص الفافزين.
اسةةتمرار التنسةةيق مةةع الجهةةات التعليميةةة األخةةرى لغةةرس  2 12

قةةيص العمةةل الفنةةي والتةةدريب المهنةةي فةةي مراحةةل التعلةةيص 
تعلةةيص العةةا  لوحةةدات  ةةالب ال  يةةاراتوتكثيةةف المختلفةةة 
 إلبرا  أهمية التعليص الفني. المؤسسة

توريةةةةةة الفةةةةةرد واألسةةةةةرة السةةةةةعودية بقيمةةةةةة العمةةةةةل الفنةةةةةي  3 12
والمهنةي مةةن النةةواحي الدينيةة واالجتماريةةة واالقتصةةادية 

 عن  ريق استخدا  البرامج اإلعالمية الموسعة.
بةةةالبرامج والتخصصةةات فةةةي وحةةةدات التعريةةةف اسةةتمرار  4 12

 مؤسسة.ال
عقةةد المةةؤتمرات والنةةدوات العلميةةة فةةي مجةةاالت التعلةةيص  5 12

الفنةةةةةي والتةةةةةةدريب المهنةةةةةةي والمشةةةةةارأة فةةةةةةي المةةةةةةؤتمرات 
 والندوات ذات العالقة.

االسةةةةتمرار فةةةةي إصةةةةدار مطبوعةةةةات دوريةةةةة متخصصةةةةة  6 12
 ودعمها ماديا  وبشريا .
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 :الجوانب التنظيمية - 5
 ةتنظيمهةةا اإلداري وفقةةا  للمسةةتجدات واألنشةةطة المتعةةددتعمةةل المؤسسةةة علةةى مراجعةةة وتقيةةيص 

التي يتص استحداثها أو إضافتها في مجاالت التدريب المتعدد  لتحقيق المرونة والفاعلية له ا التنظيص 
هة للبد  بتنفي  مشروع 1424 9 24وتاري   45721وحيث صدرت الموافقة السامية رقص  ي..اإلدار 

تعةةاوك بةةين القطةةاع العسةةكري فةةي رفاسةةة الحةةرس الةةو ني وو ارة الةةدفاع التةةدريب العسةةكري المهنةةي بال
هةة 1424 2 20وتةاري   1424ق  24قةرار رقةص الوالطيراك وو ارة الداخلية وبين المؤسسة وصةدور 

باعتمةةةاد قيةةةا  المؤسسةةةة بتقةةةديص برنةةةامج التنظةةةيص الةةةو ني للتةةةدريب المشةةةترك. وصةةةدور قةةةرار صةةةاحب 
هةةةة المتضةةةمن قيةةةا  المؤسسةةةة 1424 4 16ق ع وتةةةاري   552قةةةص السةةةمو الملكةةةي و يةةةر الداخليةةةة ر 

بالتنسيق مع إدارات السجوك بالمنا ق والمحافظات لتنفي  برامج التدريب المهني بالسجوك.. ورغبةة 
مةةن المؤسسةةة فةةي مواكبةةة التطلعةةات السةةامية الكريمةةة فةةي تحقيةةق الفةةرص الوظيفيةةة للسةةعوديين فةةي 

ئةةةة وتةةةوفير القةةةوى العاملةةةة السةةةعودية وفقةةةا  لمتطلبةةةات سةةةوق القطةةةاع الخةةةاص وحرصةةةا  منهةةةا علةةةى تهي
مجلةس العملم فقد تص إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي بما بتوافةق ومتطلبةات هة   المرحلةة والة ي أقةر  

 هة.1424 11 8( في 67إدارة المؤسسة بجلسته رقص )
 

وثالةث  للتطةوير وقد تضمنت الهيكلية الجديدة للمؤسسة نافب محافظ للتعليص والتدريب واخر
مةن باالضافة إلى ايجاد مجالس للتعليص الفني والتدريب المهني بالمنةا ق تتشةكل  للتدريب المشتركم

رؤسةةةا  الوحةةةدات التدريبيةةةة وممثلةةةي وحةةةدات التةةةدريب المشةةةترك والتةةةدريب األهلةةةي وخدمةةةة المجتمةةةع 
ويوجةةد  بمقةةر المجلةةس ةالتابعةةة للمؤسسةةة بالمنطقةةة أو المحافظةةة ويةةرأس المجلةةس عميةةد الكليةةة التقنيةة

تتةولى اإلتةراف علةى نشةاط التةدريب فةي الوحةدات التابعةة فةي مختلةن المنةا ق ( مجلةس 18حاليا  )
 للمؤسسة التي ضمن دافرتها.

 
 األنظمة واللوائح القائمة : 

تةةتص عمليةةة مراجعةةة األنظمةةة واللةةوافل المعمةةول بهةةا وحصةةر األنظمةةة واللةةوافل الال مةةة وفقةةا  
 ال ي تص اعتماد  من مجلس إدارة المؤسسة وإجرا  التعديالت الال مة عليها. للهيكل التنظيمي
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 اإلجراءات اإلدارية:
تجةةةةرى عمليةةةةة حصةةةةر اإلجةةةةرا ات اإلداريةةةةة المسةةةةتخدمة لتنفيةةةة  أافةةةةة المهةةةةا  بكافةةةةة إدارات 
ة ووحةدات المؤسسةةة ومراجعتهةةا وتعةةديلها بمةةا يتوافةةق مةع اسةةتخدا  التقنيةةة الحديثةةة والعمةةل علةةى ميكنةة

 تل  اإلجرا ات بشكل تدريجي وفق إمكانيات المؤسسة.
 

 التقييم األحق للتنظيم اإلداري بالمؤسسة :
اإلداري وفق الهيكلية الجديدة لضماك تنظيمها بدراسة تقييص وفق المستجدات المؤسسة  تقو 

 .بيق والتنفي أثنا  مرحلة التط أاالستفادة المتكاملة من اإليجابيات والتغلب على السلبيات التي تطر 
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 :لبرامـجا  - 6
 لبرنامج األول : التعليم والتدريب:ا

مثل ه ا البرنامج الوظيفة األساسية للمؤسسة العامة للتعليص الفني والتدريب ي
المهني. ويغطي جميةع النشا ات التي ستنف ها المؤسسة من خالل وحداتها 

والرسو  مكافآت الطلبة  ل  وأم ريبية والوحدات التي تحت إترافهاالتعليمية والتد
فني والتدريب المهني أما  والتخطيط لتحديد االحتياجات الفعلية للتعليص الالدراسيةم 

م وتطوير البرامج والمناهج وترجمة و بع الكتب المتخصصة في مجال ونوعا  
 ل سبعة برامج فررية تشمل:الويقد  من خاط المؤسسةم نش
 ي.التعليص الفني والتدريب المهن 1 1
 التدريب األهلي. 2 1
 التدريب المشترك. 3 1
 التدريب التعاوني. 4 1
 التدريب العسكري المهني. 5 1
 التدريب في اإلصالحيات.   6 1
 التدريب على رأس العمل. 7 1

 ( من إجمالي اعتمادات الخطة.%39.09ويمثل البرنامج حوالي )
 
 :)*(لبرنامج الثاني: اإلدارة والتشغيل ا

لفعلي للتنظيص اإلداري الجديد البرنامج إلى استكمال التطبيق هدف ه ا اي
للمؤسسة وذل  مةن خالل بحث الحاجة إلى إحدا  وحدات جديدة أو دمج بعض 

رية والماليةم والعالقات اإلدارات مع بعض م أما يشتمةل على المهمات اإلدا
لعالقة م وتفعيل عمليات التنسيق مع المؤسسات والجهات األخرى ذات االعامة

م وأ ل  جمةع المعلومات ذات الصلة ومتابعة المتخرجينوالتخطيط والتطويرم 
 بالمها  األساسية للمؤسسة ومعالجتها ونشرهةا... ال .

 ( من إجمالي اعتمادات الخطة.%20.64البرنامج حوالي ) ويمثل
                                                           

 تكلفة الباب األول والثاني. نيدخل ضم  )*(
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 لبرنامج الثالث: تنمية القوى العاملة:ا

القوى العاملة بالمؤسسة وجميع  ا البرنامج إلى تطوير أفا ة ههدف ي
لقات م والحمن خالل تنظيص الدورات التدريبيةوحداتها التدريبية وتحسينها وذل  

م والدراسات الجامعية مةن خالل االبتعا  واإليفاد والتدريب م والمشارأة الدراسية
 والعالمية. في اللقا ات العلمية المحلية

 ي اعتمادات الخطة.( من إجمال%6.32ويمثل البرنامج حوالي )
 
 مج الرابع: الدراسات والبحوث المهنية:البرنا

غطي ه ا البرنامج جميع النشا ات المتعلقة بالدراسات والبحو  المهنية ي
والتطبيقية التي تهدف إلى تطوير اإلنتاجية البحثية بالمؤسسة وإعداد الدراسات 

لجها  اكفةا ة الداخلية ألدا  التي تقيس الكفا ة الداخلية لنظا  التعليص والتدريب وال
اإلداري في المؤسسة بجانب الدراسات المتعلقة بتنمية القوى العاملة ومعالجة 

 مشكالتها وإيجاد قواعد بيانات متخصصة في مجال البحو .
 ( من إجمالي اعتمادات الخطة.%0.11حوالي ) البرنامجويمثل 

 
 لبرنامج الخامس: خدمة المجتمع والفحص المهني:ا

م ع األنشطة المتصلة بخدمة المجتمعيص جميددف ه ا البرنامج إلى تقهي
كاالستشارات والبحو  والتدريب المستمر وإجرا  الفحص المهني للعمالة 
 باالستفادة من النظا  الو ني للمؤهالت المهنية ال ي يتص بنا   حاليا  بالمؤسسة.

 وينف  من خالل برنامجين فرعيين هما:
 والتدريب المستمر.خدمة المجتمع  1 5
 الفحص المهني. 2 5

 ( من إجمالي اعتمادات الخطة.%2.10ويمثل البرنامج حوالي )
 
 لبرنامج السادس: الصيانة والتشغيل:ا
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هدف ه ا البرنامج إلى صيانة رأس المال الثابت للمؤسسة في مختلن ي
 وحداتها التدريبية واإلدارية من مباك وأثا م ومعداتم وأجهزة.

 ( من إجمالي اعتمادات الخطة.%8.83برنامج حوالي )ويمثل ال
 
 اإلنشاءات:: لبرنامج السابع ا

 التنفي مهدف ه ا البرنامج إلى استكمال المشاريع اإلنشافية التي تحت ي
 وإنشا  المرافق الجديدة وتطوير المرافق القافمة.

 خطة.( من إجمالي اعتمادات ال%22.93ويمثل البرنامج حوالي )
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 56 هـ .                                         1430 – 1425مهني الخطة التشغيلية الثامنة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب ال

 (6/1جدول )
 اعتمادات البرامج

 الجهـــة :  وزارة العمل 
 مليون ريال باألسعار الجارية( )         المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع الجهة :  

  التوزيع السنوي لالعتمــــــادات إجمالي خطة
 مسمى البرنامـج هـ1425/1426 هـ1426/1427 هـ1427/1428 هـ1428/1429 هـ1429/1430 التنمية الثامنة

 التعليم والتدريب  (1) 825.81 886.97 934.41 970.88 1088.94 4707.01

 ( اإلدارة والتشغيل2) 449.78 449.25 475.13 522.97 589.75 2486.88

 ( تنمية القوى العاملة3) 146.58 148.69 149.42 156.65 159.86 761.2

 الدراسات والبحوث المهنية (4) 1.92 1.97 2.22 2.77 3.68 12.56

 خدمة المجتمع والفحص المهني( 5) 44.37 47.25 50.33 53.62 57.09 252.66

 الصيانة والتشغيل (6) 204.52 208.61 212.78 217.01 221.38 1064.3

 اإلنشاءات (7) 512.7 537.07 561.61 586.25 565.4 2763.03

 اإلجمالـــي 2185.68 2279.81 2385.9 2510.15 2686.1 12047.64
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 57 هـ .                                         1430 – 1425مهني الخطة التشغيلية الثامنة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب ال

 (6/2جدول رقم )
 هيكل اإلنفــاق ) % (

 
 الجهـــة :  وزارة العمل 

 المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهنيفرع الجهة :  
  حصة البرنامج التوزيع النســــبي لالعتمــــــادات ) % ( 

 اإلجمالـي
) % ( 

 من إجمالي هـ1425/1426 هـ1426/1427 هـ1427/1428 هـ1428/1429 هـ1429/1430
 االعتمادات ) % (

 مسمى البرنامـج

 التعليم والتدريب  (1) 39.07% 17.54% 18.84% 19.85% 20.63% 23.14% 100.00%

 ( اإلدارة والتشغيل2) 20.64% 18.09% 18.06% 19.11% 21.03% 23.71% 100.00%

 ( تنمية القوى العاملة3) 6.32% 19.26% 19.53% 19.63% 20.58% 21.00% 100.00%

 الدراسات والبحوث المهنية (4) 0.11% 15.29% 15.68% 17.68% 22.05% 29.30% 100.00%

 خدمة المجتمع والفحص المهني( 5) 2.10% 17.56% 18.70% 19.92% 21.22% 22.60% 100.00%

 الصيانة والتشغيل (6) 8.83% 19.22% 19.60% 19.99% 20.39% 20.80% 100.00%

 اإلنشاءات (7) 22.93% 18.56% 19.44% 20.33% 21.22% 20.46% 100.01%

 ياإلجمالــ 100.00% 18.14% 18.92% 19.80% 20.84% 22.30% 100.00%
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 ولويات البرامج والمشروعات واألهداف المحددة :أ
بعة ي )سةةةنةةةتضةةةمن بةةةرامج خطةةةة التنميةةةة الثامنةةةة للمؤسسةةةة العامةةةة للتعلةةةيص الفنةةةي والتةةةدريب المهت

بةةرامج( يحتةةوي بعةةض منهةةا علةةى عةةدد مةةن المشةةاريع ذوات األولويةةة ممةةا يعطةةي المرونةةة الكافيةةة إلدارة 
اإلنفاق على المشاريع ضمن البرنامج الواحةد  بقةا  لألولويةات المسةتهدفة وبحسةب الظةروف واإلمكانةات 

 .المالية المتاحة
 ةألهداف المحــددا البرامج والمشاريع ذوات األولوية

 امج األول : التعليم والتدريب :لبرنا

 رنامج مستمر دوك مشروعات ينف  من خالل البرامج الفررية التالية :ب

  لتعليم الفني والتدريب المهني:ا 1/1
يادة أعداد المسةتجدين تةدريجيا  أثنةا  فتةرة خطةة التنميةة الثامنةة أمةا هةو موضةل    المستجدوك. 1 1 1

 في الجدول التالي :
 لمجموعا هة1430  1429 هة1429  1428 ةه1428  1427 هة1427  1426 هة1426  1425 يسيةلرفالبرامج ا

 132109 31211 28817 26422 24027 21632 الكليات التقنية

 116635 27628 25999 23238 20721 19049 معاهد التدريب

 248744 58839 54816 49660 44748 40681 المجموع

يادة إجمالي الملتحقين تدريجيا  أثنا  فترة خطةة التنميةة الثامنةة أمةا هةو موضةل    إجمالي الملتحقين. 1/1/2
 في الجدول التالي:

 هة1430  1429 هة1429  1428 ةه1428  1427 هة1427  1426 هة1426  1425 لرفيسيةالبرامج ا

 76007 70554 64821 59015 53164 الكليات التقنية

 62713 56792 50740 46043 41965 معاهد التدريب

 138720 127346 114821 104058 95129 المجموع



 

 (59 ) 

D خطة التنمية الثامنة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.\إدارة التخطيط\ملفاتي\: doc 

 

 ألهداف المحةةددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
نة أما هو موضل في ميادة أعداد الخريجين تدريجيا  أثنا  فترة خطة التنمية الثا   الخريجوك. 3 1 1

 الجدول التالي:
 لمجموعا هة1430  1429 هة1429  1428 ةه1428  1427 هة1427  1426 هة1426  1425 لرفيسيةالبرامج ا

 103417 25758 23084 20616 18176 15783 الكليات التقنية

 79839 18922 16912 15486 14537 13982 معاهد التدريب

 183256 44680 39996 36102 32713 29765 المجموع

 حلة الثانوية وتشمل أيضا  برنامج البكالوريوس في ألية الرياك.الكليات التقنية : تقد  برامج تدريبية تقنية لخريجي المر 

 معاهد التدريب : تقد  برامج تدريبية فنية ومهنية.
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 ألهداف المحــددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
رفع الكفا ة الداخلية لبرامج التعليص الفني والتدريب  4 1 1

 المهني.
ى آخر حتى تصل في نهاية  يادة نسبة الترفيع من مستوى إل

 الخطة الثامنة إلى:
السنة  لرفيسيةالبرامج ا

 األولى
السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

 * 95 93 85 الكليات التقنية
 95 93 85 معاهد التدريب
 * برنامج البكالوريوس

 تحقيق معدل مدرب   متدرب في نهاية الخطة أما يلي :
 كليات التقنية .ي الف( 10:  1)              
 ( في معاهد التدريب .10:  1)              

توسيع قاعدة التدريب بافتتةاح المزيةد مةن الوحةدات  5 1 1
التدريبية وتجهيزها وتشغيلها في منا ق النمو السكاني فةي 
المملكةةةةةة ومراعةةةةةاة تنةةةةةوع التخصصةةةةةات لتلبيةةةةةة االحتياجةةةةةات 

مةةةع  ادهاالمحليةةةة للمنةةةا ق فةةةي تنميةةةة القةةةوى البشةةةرية وإعةةةد
 الترأيز على المنا ق األقل نموا .

 

افتتةةةةاح الوحةةةةدات التدريبيةةةةة الجديةةةةدة التاليةةةةة بعةةةةد اسةةةةتكمال  -
إنشةةةا اتها أمةةةا ورد فةةةي برنةةةامج اإلنشةةةا ات أو مةةةن خةةةالل 

 -مقرات مؤقتة لحين استكمال إنشا  مقراتها الدافمة :
 (50  ألية تقنية ابتدا  من عا )هة.1426 1425 

 هة.1426 1425اد المدربين عا  كلية تطبيقية إلعد 
 (108 )ابتةةةةةةةةةةةةةةةةدا  مةةةةةةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةةةةةةا  تةةةةةةةةةةةةةةةةدريب  معاهةةةةةةةةةةةةةةةةد                 

 هة.1426 1425
مراعةةةةاة  بيعةةةةة المنطقةةةةة جغرافيةةةةا  واقتصةةةةاديا  عنةةةةد التوسةةةةع   -

 بإضافة وحدات تدريب أو تخصصات جديدة.
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 ألهداف المحــددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
بةةةةةةةةةةين مخرجةةةةةةةةةةات المؤسسةةةةةةةةةةة  تحقيةةةةةةةةةةق الموا مةةةةةةةةةةة 6 1 1

 .ومتطلبات سوق العمل
 قةرارخص المؤسسة مما ورد بالموافقة السةامية علةى ما ي تنفي 

هةةةةةة القاضةةةةةي 1425 1 17وتةةةةةاري   15مجلةةةةةس الةةةةةو را  رقةةةةةص 
المشةكلة بموجةب األمةر  الو اريةةبالموافقة على توصيات اللجنةة 

هةة بشةقك 1422 10 17( وتةاري  20750ب  7السامي رقةص )
بةةين مخرجةةات مؤسسةةات التعلةةيص والتةةدريب ومتطلبةةات  الموا مةةة

وفةةق مةةةا  هةة   التوصةةيات لتنفيةةة سةةوق العمةةل واآلليةةات الال مةةة 
 -يلي :

 التوسع في إنشا  الكليات التقنية في مختلن المنا ق. -

تضةةص المعاهةةد التةةي توجةةد فةةي مةةدك ومحافظةةات بهةةا أليةةات  -
تقنيةةة إلةةى هةة   الكليةةات م ويةةتص االسةةتفادة مةةن المعاهةةد فةةي 
المةةةدك والمحافظةةةات التةةةي ال يوجةةةد بهةةةا أليةةةات تقنيةةةة أنةةةواة 

 لكليات تقنية جديدة.

يةةةةتص تحويةةةةل مراكةةةةز التةةةةدريب المهنةةةةي إلةةةةى معاهةةةةد تةةةةدريب  -
مفتوحةةة تقةةةد  برامجهةةةا التدريبيةةة المتنوعةةةة حسةةةب االحتيةةةاج 

 الفعلي لسوق العمل.
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 األهداف المحـددة البرامج والمشاريع ذوات األولوية
في إيجاد فةروع للوحةدات  التوسع 7 1 1

 التدريبية القافمة بالمؤسسة.
 إيجاد فروع للوحدات التدريبية حسب الحاجة. -
إيجاد ورش تدريب أفروع للوحدات التدريبية فةي المراكةز اإلداريةة الصةغيرة  -

 والقرى والهجر.
 االحتياج للفروع والورش وتحديد أولويات تنفي ها. مواقعدراسة  -
ة تحويل الفرع إلى وحدة تدريب مسةتقلة عنةد تحديةد األخ  باالعتبار إمكاني -

 مساحات األراضي الال مة.   
إيجةةةةةةةةاد وسةةةةةةةةافل جديةةةةةةةةدة لزيةةةةةةةةادة  8 1 1

الطاقةةةةةة االسةةةةةتيعابية لوحةةةةةةدات 
 المؤسسة.

التوسةةةع فةةةي إدخةةةال نظةةةا  الفتةةةرتين فةةةي وحةةةدات المؤسسةةةة ألمةةةا أةةةاك ذلةةة   -
والخةةةةةةةةاص إبتةةةةةةةةدا  مةةةةةةةةن ممكنةةةةةةةةا لمقابلةةةةةةةةة احتياجةةةةةةةةات القطةةةةةةةةاعين العةةةةةةةةا  

 هة.1426 1425
سةةةةةةةتمرار اإلسةةةةةةةها  فةةةةةةةي محةةةةةةةو ا  9 1 1

األميةةةة المهنيةةةة بتةةةةوفير دورات 
 تدريب.

 التدريب. معاهد التوسع في افتتاح دورات للتدريب المسافي في  -
ذات برنةامج  منةي  يةةبةرامج التدريبالدراسة إدخال حةرف ومهةن جديةدة فةي  -

  مةةن عةةا  قصةةير )الحياكةةة م غةةزل الصةةوف م البنةةا  بةةالطين.. ألةة ( أبتةةدا
 هة.1427 1426

دراسةةةةة إمكانيةةةةة إدخةةةةال أنمةةةةاط  10 1 1
 جديدة في التدريب.

 التوسع بإدخال التعليص اإللكتروني والتعليص عن بعد في وحدات المؤسسة. -

 تةةةةةةدريب فنيةةةةةةةإيجةةةةةةاد معاهةةةةةةد   11 1 1
متخصصةةةةةةةةةةة بالتعةةةةةةةةةةاوك مةةةةةةةةةةع 
الشةةةةةةرأات العالميةةةةةةة ووأالفهةةةةةةا 

 .بالمملكةة

لتعةةاوك مةةع الشةةرأات العالميةةة ووأالفهةةا متخصصةةة باتةةدريب  معاهةةدإيجةاد  -
 بالمملكة خالل الخطة. 

 تةةةةدريبالعمةةةةل علةةةةى إيجةةةةاد مزايةةةةا للشةةةةرأات التةةةةي تسةةةةهص بافتتةةةةاح معاهةةةةد  -
متخصصةةةةةة أاإلعفةةةةةا ات الجمرأيةةةةةة ومةةةةةنل أو تةةةةةقجير األراضةةةةةي.. ألةةةةة . 

 بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
االسةةةةةةةةةةةةةةةتمرار فةةةةةةةةةةةةةةةي دراسةةةةةةةةةةةةةةةة   12 1 1

ن احتياجةةةات السةةةوق مةةةن المهةةة
وإدراجهةةةةةةةةةةةةةا ضةةةةةةةةةةةةةمن بةةةةةةةةةةةةةرامج 

 .المؤسسة

دراسةةة احتياجةةات سةةوق العمةةل مةةن التخصصةةات والمهةةن اإلضةةافية الغيةةر  -
 هة.1426 1425متوفرة في وحدات المؤسسة ابتدا  من 

اسةةةةتمرار المشةةةةارأة فةةةةي تقةةةةدير االحتياجةةةةات الو نيةةةةة مةةةةن القةةةةوى العاملةةةةة  -
 الو نية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

ة واالسةةتراتيجية للمملكةةة )كةةالنفطم فةةي المجةةاالت الرافةةد إفتتةةاح أقسةةا  جديةةدة -
 م البترو أيميا  م والبيئة( *الغا 

 هـ(.1430 – 1425ضمن متطلبات الخطة الخمسية األولى للعلوم والتقنية )*  
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 األهداف المحـددة البرامج والمشاريع ذوات األولوية
استكمال بنا  المعايير المهنية لمهن   13 1 1

فية حسب نموذج إعداد المعايير إضا
 المهنية المعتمد.
 

العمل  نا  مزيد من المعايير المهنية للمهن الموجودة في سوق ب -
( معيار خالل الخطة ابتدا  من 100السعودي لتحقيق بنا  )

 هة.1426 1425عا  
(مهنة ليتص إدراجها ضمن برامج 20نها  الحقافب التدريبية لة)إ -

 هة .1427 1426ا  من التدريب في المؤسسة ابتد

ستمرار ربط محتويات المناهج والبرامج وأسمافها مع المؤهالت ا -
 المهنية.

الستمرار في تقويص برامج التدريب الفني ا  14 1 1
والمهني ومناهجها وتطويرها وفق 
المنهجية المعتمدة لتحديد المعايير 
المهنيةم واستحدا  برامج جديدة حسب 

 حاجة السوق.

يق المعايير المهنية على أافة مناهج برامج ستكمال تطبا -
المؤسسة الرفيسية في الكليات التقنية ومعاهد التدريب ابتدا  من 

 هة.1427 1426عا  

ابتدا   ستمرار تحسين اإللما  باللغة اإلنجليزية لدى المتدربينا -
هة بما يخد  المصطلحات التقنية والفنية 1426 1425من عا  

 للمناهج والتخصصات.

يد التخصصات المناسبة وفق احتياجات المواقع المقترحة حدت -
 هة.1426 1425لمعاهد التدريب ابتدا  من عا  

تفعيل مشارأة القطاع الخاص في تنمية   15 1 1
وتطوير برامج التعليص الفني والتدريب 

 المهني.

الستمرار في مشارأة القطاع الخاص بعضوية اللجاك ا -
لمناهج ومراجعة وتطوير آلية االستشارية التخصصية لتطوير ا
 الجهات ذات العالقة. طاختيار أعضا  اللجاك حسب نشا

االستمرار في إتراك ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس  -
إدارة المؤسسة ومجالس قطاعاتها التعليمية والتدريبية األخرى 

 -لتحقيق:
 عرفة حاجة سوق العمل من البرامج.م 
 تدريبية وتمويلها.بني القطاع الخاص لمنل وبرامج ت 

 ريبية.دمويل بحو  لتطوير البرامج التت 

اسةةةةتقطاب أفةةةةا ات علميةةةةة مةةةةن القطةةةةاع الخةةةةاص للتةةةةدريب فةةةةي  -
 المؤسسة *
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 األهداف المحـددة البرامج والمشاريع ذوات األولوية
التةةةةةةدريبي ترتةةةةةةيد النظةةةةةةا    16 1 1

ورفةةةع أفا تةةةه وتقليةةةل جوانةةةب الهةةةدر 
 فيه.

الستمرار في بنا  المناهج والبرامج التدريبية المبنية على المعايير ا -
 المهنية وتنفي  التدريب عليها لضماك تحقيق ما يلي :

  فع أفا ة التدريب في الوحدات.ر 
 أكثر مما يحتاجه. تد  مكو  المتدرب في الوحدة وقع 

  رات )القياسم والتقييص( للمتدربين وفق االتجاهات فع مستوى االختبار
 العالمية الحديثة.

 عالجة مشكلة الرسوب والتسرب في مراحل ومستويات التدريب م
 كافة.

 وجيه سياسة القبول في وحدات التدريب بما يتفق مع متطلبات سوق ت
احة وفق ه ا االحتياج تالعمل وتقييص البرامج والتخصصات الم

ستمرار التخصصات أو تقليصها أو إضافة )بحيث يتص ربط ا
 تخصصات جديدة باحتياجات السوق(.

 راجعة لوافل المؤسسة من حيث قواعد القبول وأافة تؤوك المتدربين م
مع الترأيز على دراسة توفير الحوافز لج ب المتميزين من 

 المتدربين.
ا  دالتوسةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةي اسةةةةةةةةةتخ  17 1 1

التقنية الحديثة في تجهيزات ومعامةل 
رش التةةةةةةةةةةدريب بالمؤسسةةةةةةةةةةة لرفةةةةةةةةةةع وو 

 كفا ة التدريب.

طوير وتحديث تجهيزات التدريب بوحدات المؤسسة بما يتال   مع ت -
 الخطط التدريبية المبنية على المعايير المهنية خالل الخطة.

 الستمرار في إدخال التقنيات الحديثة المتطورة في مختلن برامجا -
 التدريب.

 لمعلومات في التعليص الفني والمهني*التوسع في استخدا  وتعليص تقنية ا -

الستمرار في تطوير آليات األمن والسالمة في وحدات المؤسسة ومتابعة ا -
 تطبيقها.

سةةةةةةةها  القطةةةةةةةاع إتشةةةةةةةجيع   18 1 1
الخةةاص فةةي تحةةديث أجهةةزة ومعةةدات 
التةةةدريب بالمؤسسةةةةة بمةةةةا يتوافةةةةق مةةةةع 
 التقنية المتسارعة في سوق العمل.

لمساهمة في تحديث لع الوأاالت لتوسع في التنسيق والتعاوك ما -
 أجهزة ومعدات التدريب ووضع آلية مناسبة للتعاوك.

قديص خدمات فنية متخصصة للقطاع الخاص مقابل مساهمته في ت -
 تحديث أجهزة وورش ومعدات التدريب بالمؤسسة.
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 ألهداف المحـددةا شاريع ذوات األولويةالبرامج والم
تشةةةةةجيع األفةةةةةراد والمؤسسةةةةةات  19 1 1

لةةةةةةدعص التةةةةةةدريب عةةةةةةن  ريةةةةةةق الهبةةةةةةةةةةات 
 والتبرعات واألوقاف.

 لالستثمار بالمؤسسة للقيا  بما يلي : ةنشا  إدار إ -
 ث القطاع الخاص على التبرع لمجاالت التدريب المختلفة.ح 
 ؤسسة.تل قنوات بين الجهات المتبرعة والمف 

 حفيز رجال األعمال على التبرع لدعص المؤسسة لتحقيق ت
 أهدافها.

 فعيل التبرع من قطاعات المجتمع المختلفة.ت 
اإلسالمية لتوجيه مجاالت األوقاف  ك لتنسيق مع و ارة الشؤو ا -

 نحو دعص برامج التدريب من خالل ما يلي :

 خصيص األوقاف في إنشا  ورش ومعامل التدريب وتجهيزها.ت 
 يص األوقاف في إنشا  وحدات تدريب متكاملة.خصت 

 خصيص األوقاف للمشارأة في إنشا  وحدات التدريب.ت 
البحةةةث عةةةن بةةةدافل تمويليةةةة    20 1 1

مارية تهةةةةةةدف لمسةةةةةةاندة التمويةةةةةةل ثواسةةةةةةت
 الحكومي لدعص برامج المؤسسة.

 قجير بعض مرافق وممتلكات المؤسسة.ت -
م خدمةةةةةةةة  يةةةةةةةادة مسةةةةةةةاهمة بعةةةةةةةض المصةةةةةةةادر )التةةةةةةةدريب المةةةةةةةوا ي    -

 المجتمةع.. ال ( في دعص ومساندة تمويل المؤسسة.

 سويق منتجات وحدات المؤسسة في السوق المحلي.ت -

اع الخةةاص فةةي المقةةررات والمسةةتلزمات طةةوسةةيع نطةةاق إعالنةةات القت -
 التدريبية وفي مرافق المؤسسة.

 قامة معرك سنوي لمنتجات وأعمال متدربي وحدات المؤسسة.إ -
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 ألهداف المحـددةا ذوات األولوية البرامج والمشاريع
االسةةةةةةةتمرار فةةةةةةةي تطةةةةةةةوير التوجيةةةةةةةةةه   21 1 1

المهنةةةةةةةي وارتةةةةةاد المتدربيةةةةةةةةن والطلبةةةةةة 
ومسةةةةةةةةةاعدتهص فةةةةةةةةةي اختيةةةةةةةةةار المهةةةةةةةةةةن 

لتخصصةةةةةةةات التةةةةةةةي تتناسةةةةةةةب مةةةةةةةع او 
ميولهص وقدراتهةةةص ال هنية والبدنية وفق 

 احتياجات سوق العمل.

ط برنةةامج التوجيةةه المهنةةي نشةةا  إدارة للتوجيةةه المهنةةي لتفعيةةل نشةةاإ -
 هة.1426 1425)اكتشاف الميول( ابتدا  من عا  

  بةةرامج التوجيةةه المهنةةي إبتةةدا  مةةن عةةا  يةةعةةداد مةةوجهين لتنفإ    - 
 هة.1426 1425

إعةةةةةداد وتطبيةةةةةق بةةةةةرامج للتوجيةةةةةه المهنةةةةةي لجميةةةةةع مراحةةةةةل التةةةةةدريب  -
بالمؤسسةةةة )الكليةةةات التقنيةةةة م معاهةةةد التةةةدريب( ألكتشةةةاف الميةةةول 

 هة.1428 1427ا  من عا  ابتد

الستفادة من الحاسوب في تطبيق برامج التوجيه المهني إبتدا  ا -
 هة.1428 1427من عا  

برامج المؤسسة وتخصصاتها من قبل بو يع نشرات تعريفية ت - 
مجالس التعليص الفني في المنا ق على الشريحة المستهدفة من 

  الب التعليص العا  في البيئة المحيطة.
تطةةوير خةةدمات المكتبةةات ومصةةادر  22 1 1

المعلومةةات ووسةةافل ومعينةةات التعلةةيص 
والتةةةةةةدريب وإتاحتهةةةةةةا ألعضةةةةةةا  هيئةةةةةةة 

تفادة سةةالتةةدريب والمتةةدربين وتفعيةةل اال
 منها ضمن خطط برامج التدريب.

الستمرار في تطوير المكتبات القافمة وإنشا  مكتبات في ا -
 الوحدات الجديدة ومراكز معلومات متخصصة في إدارات

 هة.1426 1425المؤسسة الرفيسية إبتدا ا  من عا  
تاحة المزيد من أورية المعلومات التقليدية والغير تقليدية إ -

 ة لبرامج التعليص الفني والتدريب المهني.مالمتخصصة المالف

الستمرار في تحويل مكتبات المعاهد إلى مراكز لمصادر التعلص ا -
 وتزويدها بالتجهيزات الفنية المناسبة.

 الستمرار في حوسبة مكتبات المؤسسة وربطها بنظا  آلي موحد.ا -

ستكمال مشروع إنشا  مكتبة رقمية تحوى جميع إصدارات ا -
 مؤسسة الفنية والتدريبية واإلدارية.لا

 ستكمال مشروع إنشا  مرأز للوثافق والمحفوظات.ا -

نشا  قسص متخصص إلنتاج البرمجيات المالفمة لبرامج التعليص إ -
 والتدريب.
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
والتةقليف ودعمهةا فةي المجةاالت التقنيةة والفنيةة  لتوسع في الترجمةا - 

 .والمهنية وتنشيط البحث العلمي التطبيقي بالوحدات التدريبية
فية صالتوسع في النشا ات غير ال 23 1 1

 في مختلن مراحل التدريب.
طة الرفاسة العامة لرعاية الشباب وسيع المشارأة في أنشت -

واالتحادات الرياضية والهيئات األخرى لتحقيق العافد التربوي 
 هة.1426 1425واإلعالمي الجيد ابتدا  من عا  

جهيز منشآت رياضية مناسبة وصيانة القافص منها بحيث تكوك ت -
مجالس التعليص الفني والتدريب المهني  المنشآت متكاملة في

 هاية الخطة.بالمنا ق مع ن

وفير المرافق الترويحية م وتحسين القافص منها وتشجيع المتدربين ت -
على المشارأة في نشا اتها غير الصفيةم وتبسيط إجرا ات 

 هة.1426 1425االستفادة منها ابتدا  من عا  

( من %50تصل إلى ) لتوسع في إقامة المراكز الصيفية بحيثا -
 إجمالي عدد الوحدات مع نهاية الخطة.

لتوسع في برنامج الزيارات الميدانية والرحالت العلمية لمتدربي ا -
 المؤسسة لمواقع اإلنتاج ومعارك االبتكارات.

لتوسع في برنامج  يارة  الب التعليص العا  لوحدات التدريب في ا -
 المؤسسة.

ة الموجهة للمجتمع بمعدل يلتوسع في النشا ات الغير صفا -
 برنامج لكل مجلس خالل الخطة.

قطاب أفا ات عالية في األنشطة لتوفير متخصص لكل ستا -
 مجلس من مجالس التعليص الفني.

ستحدا  أنشطة تقنية غير صفية على مستوى الوحدات ا -
 والمجالس والمؤسسة بمعدل نشاط سنويا .

ية بمعدل مشارأتين لمثيل المملكة في المحافل الشبابية الدو ت -
 سنويا .

قات النشاط الرياضي والثقافي( لعمل على  يادة اعتمادات بند )نفا -
بحيث ال يقل عن عشرة أضعاف قيمته الحالية مع بداية الخطة 

 مع  يادة سنوية بما يماثل النمو السنوي للمقبولين.
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية

تمويل  يمشارأة القطاع الخاص ف 24 1 1
النشا ات الالصفية ودعص أوجه 

الثقافي واالجتماعي والعلمي  النشاط
 والمهني والرياضي.

ضع اآلليات المناسبة لحفز القطاع الخاص للمساهمة في تمويل و  -
 األنشطة الالصفية التالية :

 لمراكز الصيفية.ا 
 ألندية العلمية والتقنية.ا 

 لمسابقات المهنية.ا 

 ية.بشاط الرحالت الطالن 
صة لمدرا  ومشرفي لمشارأة في تمويل الدورات والبرامج المتخصا -

 مراكز األنشطة الطالبية بالمؤسسة.

التفاق مع ترأات أبرى على تمويل تنظيص دورات رياضية على ا -
 كقس يحمل اسص أصحابها مقابل اإلنفاق على النشاط.

 سشارأة البنوك والشرأات في عقد لقا ات علمية تنظمها مجالم -
 ه   الشرأات. التعليص الفني والتدريب المهني بالمنا ق بتمويل من

االستمرار في تطبيق برامج  25 1 1
المسابقات المهنية والعمل على 
 إيجاد وسافل جديدة لتكريص الفافزين.

راسة تحديد مجاالت تنفي  برامج المسابقات المهنية ابتدا  من د -
 هة.1426 1425عا  

بقات المهنية في المجاالت المحددة مرتين على اقامة برامج المسإ -
 ل سنوات الخطة.األقل خال

 يجاد رعاة رسميين له   المسابقات.إ  -

ستمرار العمل على المشارأة في المسابقات المهنية اإلقليمية ا -
 والدولية وإيجاد وسافل جديدة لتكريص الفافزين.

مختلن  كثيف الخطة اإلعالمية نحو ه   المسابقات من خاللت -
 هة.1426 1425األجهزة اإلعالمية ابتدا  من عا  
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
 لتدريب األهلي :ا 2/  1
االسةةةةةةتمرار فةةةةةةي تقةةةةةةديص الةةةةةةدعص   1 2 1

الفنةةي لتطةةةوير بةةرامج التةةةدريب 
األهلةةةةي وتشةةةةجيع المسةةةةتثمرين 
لزيةةةةةادة اسةةةةةتثماراتهص فةةةةةي هةةةةة   

 البرامج.
 

  
الستمرار في استحدا  برامج جديدة لمواكبة التطورات في ا -

 التدريبية والتعليمية في القطاع األهلي. يةلالعم
لتنسيق مع الجهات ذات العالقة لبحث تولي المؤسسة مسؤولية ا -

منل التراخيص لكليات تقنية أهلية ووضع األسس والضوابط 
 هة.1427 1426المتاحة ل ل  ابتدا  من عا  

عةةةص بةةةرامج التقهيةةةل للتوظيةةةف وإقرارهةةةا بققصةةةى درجةةةات المرونةةةة د -
اتةةةةةةر مةةةةةةع حاجةةةةةةة سةةةةةةوق العمةةةةةةل ابتةةةةةةدا  مةةةةةةن عةةةةةةا  المب لتوافقهةةةةةةا
 هة.1427 1426

ضع برنامج محدد للتغ ية الراجعة للبرامج التدريبية المنف ة من و  -
خالل  رق التقويص المقامة لها )كاالختبارات والزيارات اإلترافية( 

 هة.1429 1428ابتدا  من عا   رللتطوي

في  بسيط إجرا ات التراخيص بما يضمن مرونة للمستثمرينت -
 رح إحدا  مجاالت وتخصصات تدريبية جديدة في القطاع 

 هة.1426 1425األهلي ابتدا  من عا  
 

هلي
 األ

ريب
لتد

ج ا
رام

ي ب
مال

إج
 

 االجمالي هـ29/1430 هـ28/1429 هـ27/1428 هـ26/1427 هـ25/1426 التدريب األهلي

 مستجدون

 220126 55760 49113 43298 38207 33748 العدد الفعلي
عدد ال

 المكافئ

25396 28519 32060 36076 40638 162689 

إجمالي 
 المتدربين

 - 88220 78160 69318 61536 54685 العدد الفعلي
العدد 

 المكافئ
43923 49053 54837 61363 68735 - 

 الخريجون 
 121056 31800 27454 23597 20491 17714 العدد الفعلي

العدد 

 المكافئ
12870 14775 16854 19502 22424 86425 

عـدد ÷ متوسط مدة التدريب باالسابيع × العدد المكافىء للمتدربين المنتظمين كليًا لمدة عام تدريبي = )العدد الفعلي 
 { أسبوع(.32أسابيع التدريب في العام التدريبي الواحد وهي : }
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
ار فةةةي اإلتةةةراف ومتابعةةةةة االسةةةتمر  2 2 1

تابعةةةة للقطةةةاع لالمعاهةةةد والمراكةةةز ا
ضةةةةةوابط ومعةةةةةايير  الخةةةةةاص وفةةةةةق

وفعاليةةةةةةة  تحقةةةةةةق وتضةةةةةةمن أفةةةةةةا ة
 أدافها.

 

عزيةةز لجنةةة اإلتةةراف المشةةكلة باإلمكانةةات المناسةةبة لمسةةاعدتها فةةي ت -
 هة.1427 1426القيا  بمهامها على الوجه األكمل ابتدا  من عا  

ضةةةةحة ألهةةةةداف ومهةةةةا  الجةةةةوالت ضةةةةع األدلةةةةة اإلجرافيةةةةة المو و  -
عةةةةةةةةةا   اإلتةةةةةةةةةرافية لمنشةةةةةةةةةآت التةةةةةةةةةدريب األهليةةةةةةةةةة ابتةةةةةةةةةدا  مةةةةةةةةةن

 هة.1427 1426
عص اللجاك الفنية المشكلة لتقويص برامج واختبارات منشآت التدريب د -

 هة.1427 1426األهلية ابتدا  من عا  

ستكمال احتياجات اإلدارة العامة للتدريب األهلي من الكوادر ا -
راف والمتابعة لتحقيق الكفا ة والفاعلية في ذل  المؤهلة في اإلت
 هة.1426 1425ابتدا  من عا  
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
تقةةةةةةةةويص أوضةةةةةةةةاع التةةةةةةةةدريب فةةةةةةةةي   3 2 1

 وحدات التدريب األهلي.
طوير  رق التقويص الحالية وأساليبها وتحديثها لخدمة أهداف قطاع ت -

 هة.1427 1426بتدا  من عا  التدريب األهلي ا
ستكمال تصنيف المعاهد والمراكز األهلية وفق الضوابط المنظمة ا -

 .ةه1426 1425ل ل  ابتدا  من عا  
عص اللجنة الفنية المشترأة مع المعاهد األهلية والتوسع في نطاق د -

 هة.1427 1426عملها ابتدا  من عا  

ل فيها المستثمروك فعيل اللجنة االستشارية للتدريب األهلي الممثت -
 لتطوير النشاط والتغلب على الصعوبات خالل الخطة.

المعاهد والمراكز  ستمرار عقد اللقا ات الدورية مع مالك ومسؤوليا -
 األهلية في مختلن المنا ق والمحافظات خالل الخطة.

االسةةةةةةتمرار فةةةةةةي تحفيةةةةةةز المعاهةةةةةةد   4 2 1
والمراكةةز األهليةةة لسةةعودة وظاففهةةا 

مخرجةةةةات بةةةةرامج واالسةةةةتفادة مةةةةن 
 المؤسسة المختلفة.

االستمرار في تطوير اللوافل واألنظمة الخاصة بافتتاح معاهد أهلية  -
 هة.1427 1426لسعودة واإلحالل ابتدا  من عا  اتالفص برامج 

رح مشةةةةةروع مرأةةةةةز التةةةةةدريب األهلةةةةةي الةةةةةو ني )نسةةةةةبة السةةةةةعودة  ةةةةة -
( الةةة ي يمةةةنل حةةةوافز ومرونةةةة عاليةةةة ودعمةةةا للمنشةةةقة التةةةي 100%

 هة.1427 1426تبنى ه ا التوجه ابتدا  من عا  ت

عزيةةةز تعةةةاوك المةةةدربين السةةةعوديين مةةةع المعاهةةةد والمراكةةةز األهليةةةة ت -
 فة )غير متفرغ( وفق الضوابط المنظمة ل ل  خالل الخطة.صب

عةةص توظيةةف خريجةةي بةةرامج الةةدبلو  مةةن السةةعوديين فةةي الوظةةافن د -
فظةةةة علةةةى جديةةةة اإلداريةةةة والتدريبيةةةة وفةةةق الضةةةوابط المناسةةةبة للمحا

 التدريب خالل الخطة.
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
تراك قطاع التدريب إاالستمرار في  5 2 1

األهلي في دعص اإلصدارات ذات 
 العالقة بالتدريب والتقنية.

الستمرار في تضمين إصدارات المؤسسة المواضيع ذات العالقة ا -
 بالتدريب األهلي.

تمرار في حث القطاع الخاص لإلسها  في المجالت السا -
والمطبوعات والدوريات المتخصصة التي تصدر عن المؤسسة 

ت العالقة بالتعليص والتدريب الفني األهلي لخدمة أهدافه اوالجهات ذ
 هة.1427 1426وأنشطته المتعددة ابتدا  من عا  

تطبيةةةق المعةةةايير المهنيةةةة المعتمةةةدة  6 2 1
بةةةةرامج التةةةةدريب فةةةةي المؤسسةةةةة فةةةةي 

 األهلي.

ستكمال تزويد معاهد التدريب األهلية بالخطط التدريبية المطبقة فةي ا -
مبنيةة علةةى المعةايير المهنيةةة المطةورة وفةةق نظةةا  لوحةدات المؤسسةةة وا

التةةةةةةةةةدريب المسةةةةةةةةةتند علةةةةةةةةةى الكفةةةةةةةةةا ة وتحةةةةةةةةةديثها ابتةةةةةةةةةدا  مةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةا  
 هة.1426 1425

هيلية ابتدا  من تابعة تحديث مناهج وخطط التدريب للدورات التقم  -
 هة.1427 1426عا  

ستخدا  التغ ية الراجعة من متابعة الخريجين في تحسين وتطوير ا -
البرامج التدريبية بما يخد  الحاجة الفعلية لسوق العمل في العا  

 هة.1429 1428
فعيةةةةل نشةةةةاط المجلةةةةس االستشةةةةاري ت 7 2 1

 للتدريب األهلي لتطوير القطاع.
حاجة سوق العمل من البرامج  ةلمعرفلتنسيق مع القطاع الخاص ا -

 والتخصصات.
لمساهمة في تعديل اللوافل واألنظمة وتبسيط إجرا ات التراخيص ا -

بما يضمن مرونة إحدا  مجاالت وتخصصات تدريبية جديدة في 
 القطاع األهلي.

ستمرار التنسيق مع و ارة الخدمة المدنية م والجهات ذات العالقة ا -
ماد تهادات البرامج التدريبية تواعإلستكمال إجرا ات تصنيف 

 هة.1426 1425المنف ة في المعاهد األهلية ابتدا  من عا  

عص اعتماد الشهادات العالمية أدورات معتمدة ألغراك الترقية د -
 والخدمة لدى القطاعين العا  والخاص.

عص جهود المعاهد األهلية في الحصول على تصنيف الجهات ذات د -
 اد تهادات البرامج المنف ة فيها.قة لتصنيف واعتمالالع
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
 يةةةةةةةةةةةادة اإلعانةةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةةنوية   8 2 1

للمعاهةةةد والمراكةةةز األهليةةةة بمةةةا 
يتناسةةةةةةةةب ومبةةةةةةةةادرات القطةةةةةةةةاع 
الخةةةةةةةةاص للتوسةةةةةةةةع فةةةةةةةةي هةةةةةةةة ا 

 المجال.

سةةةتمرار صةةةةرف اإلعانةةةةات السةةةةنوية خةةةةالل الخطةةةةة ودراسةةةةة توجيةةةةه ا -
لتةةةةي يتطلبهةةةةا سةةةةوق العمةةةةل لتحقيةةةةق انحةةةةو التخصصةةةةات  اإلعانةةةةات

 هدف اإلحالل )السعودة(.
شةةةةةكيل اللجةةةةةاك الفنيةةةةةة مةةةةةن الجهةةةةةات ذات العالقةةةةةة لدراسةةةةةة وضةةةةةع ت -

اإلعانةةةةةات و يةةةةةادة المبةةةةةالا المخصصةةةةةة لهةةةةةا لتتواكةةةةةب مةةةةةع الزيةةةةةادة 
الحاصةةةةةلة فةةةةةي عةةةةةدد المعاهةةةةةد والمراكةةةةةز األهليةةةةةة ابتةةةةةدا  مةةةةةن عةةةةةا  

 هة.1428 1427

النقةةاط والتقيةةيص التةةي تحصةةل عليهةةا  ليةةة رصةةدي آلضةةع دليةةل إجرافةةو  -
 منشآت التدريب األهلية حسب نماذج اإلعانة.

طةةةةوير معةةةةايير التصةةةةنيف بإضةةةةافة عناصةةةةر أخةةةةرى مثةةةةل )متابعةةةةة ت -
الخةةريجين م تقيةةيص المتةةدربين وجهةةات التوظيةةف م نسةةبة التوظيةةف.. 

 أل (.

ارة قيةةيص معةةايير التصةةنيف الةة ي تبنتةةه اإلدارة وفةةق محتويةةات اسةةتمت -
 نة السنوية لمنشآت التدريب.ااإلع

راسة تصنيف اإلعانات حسب نورية التدريب ومسةتوى التجهيةزات د -
 وحاجة السوق للتخصص المطروح .

 لتدريب المشترك :ا:  3/  1
توسةةيع نطةةاق البرنةةامج ليشةةمل   1 3 1

جميةةةع المنةةةا ق و يةةةادة أعةةةداد 
تلةةةةةةةةةةةن خالمسةةةةةةةةةةةتفيدين مةةةةةةةةةةةن م

 المستويات.

 
دمات البرنامج لمنا ق إضافية خالل الخطة لتدرج في تغطية خا -

 للوصول إلى استكمال تغطية جميع المنا ق.

ستغالل مرافق وورش القطاع الخاص ووحدات التدريب األهلي ا -
 توسيع نطاق البرنامج.ل
 -يادة األعداد المستهدفة خالل الخطة وفق الجدول التالي :   -

 المجموع هـ29/1430 هـ28/1429 هـ27/1428 هـ26/1427 هـ25/1426 برنامج التدريب المشترك

إجمالي 
 المتدربين

 55891 18103 13689 10352 7828 5919 العدد الفعلي
 48905 15840 11978 9058 6850 5179 العدد المكافئ

 الخريجون 
 49486 16293 12183 9110 6810 5090 العدد الفعلي
 43300 14256 10660 7971 5959 4454 العدد المكافئ
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
 يادة التخصصات المطروحة  2 3 1

ضمن البرنامج وفق احتياجات 
 سوق العمل.

لتوسع في التخصصات المطروحة وفق احتياج سوق العمل ابتدا  ا  -
( مهنة 30هة للوصول إلى أكثر من )1426 1425من عا  

 بنهاية الخطة.
ار البرنامج من خالل دعص استمر  3 3 1

الستفادة من صندوق تنمية ا يادة 
الموارد البشرية لتفعيل عمليات 

 التمويل.

عطا  األولوية لتمويل البرنامج أمشروع و ني يرتبط نجاحه إ  -
ببرنامج التدريب بعد توقن اإلعانات الخاصة بالتمويل خصوصا 
 على رأس العمل.

غرف التجارية الصنارية لتقكيد على مبدأ الشراكة بين المؤسسة والا -
وصندوق تنمية الموارد البشرية وأهمية ذل  الستمرار البرنامج 

 نطاقه. وتوسيع

يادة حجص تمويل البرنامج بما يتناسب مع الزيادة في نشاط    -
 البرنامج واألعداد والمهن المطروحة.

الترأيز على تقويص أنشطة وآليات  4 3 1
تنفي  البرنامج ولوافحه التنفي ية 

 تطويرها.و 

عةةةةةة اللةةةةةوافل الحاليةةةةةة وتقويمهةةةةةا حسةةةةةب المسةةةةةتجدات فةةةةةي عةةةةةا         جرام -
 هة وفق ما يلي:1427 1426

  تطوير معايير األدا 
 طوير استمارات التقييص.ت 
ستخدا  أسلوب التقييص المبني على الكفا ة واالسةتفادة مةن الخبةرات ا -

 هة.1428 1427العربية واألجنبية في ه ا المجال في عا  
تفعيةةةةةةةةةةل مشةةةةةةةةةةارأة الجهةةةةةةةةةةات ذات  5 3 1

العالقة في عملية المسل الميداني 
لحصةةر الفةةرص التدريبيةةة المتاحةةة 

 في القطاع الخاص.

عداد خطة تاملة لتفعيل عمليةة المسةل الميةداني بمشةارأة الجهةات إ  -
ذات العالقةةةةةةة لتحديةةةةةةد الفئةةةةةةات المسةةةةةةتفيدة مةةةةةةن البرنةةةةةةامج لمختلةةةةةةن 

فةةةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةةةا   لالمسةةةةةةةةةةتويات بنةةةةةةةةةةةا ا  علةةةةةةةةةةةى حاجةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةوق العمةةةةةةةةةةة
 هة.1426 1425

الستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية خالل الخطة في ا -
 عملية المسل الميداني.

نشا  قاعدة بيانات للبرامج بالتعاوك مع و ارة العمل والجهات ذات إ -
 هة.1427 1426العالقة ابتدا  من عا  
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية

  لتدريب التعاوني:ا 4/  1
التوسةةةةةةةةع فةةةةةةةةي تطبيةةةةةةةةق التةةةةةةةةدريب  1 4 1

تعةةةةةةاوني فةةةةةةي جميةةةةةةع مسةةةةةةةتويات لا
التةةةةةةةةةةةةدريب بوحةةةةةةةةةةةةدات المؤسسةةةةةةةةةةةةة 

 وتطويرها وتقويمها.

إنشةةةا  إدارة متخصصةةةة للتةةةةدريب التعةةةاوني )الميةةةةداني( ويكةةةوك مةةةةن  -
مهامها وضع األنظمة واللوافل المناسبة وتحديثها واالنتها  من ذل  

 ة.ه1427 1426عا  
د الكةةةةوادر الفنيةةةةة واإلداريةةةةة المتخصصةةةةة فةةةةي مجةةةةال التةةةةدريب عةةةةداإ  -

 هة.1426 1425التعاوني لمختلن برامج المؤسسة ابتدا  من عا  

اسةةةتكمال تطبيةةةق التةةةدريب التعةةةاوني فةةةي جميةةةع مسةةةتويات التةةةدريب  -
 تحقيق ما يلي :لهة 1426 1425بوحدات المؤسسة في العا  

  التكلفة.ل في وحدات المؤسسة وتقليل و فع  اقة القبر 
 تاحة مزيد من فرص العمل للخريجين.إ 

  بةةط التةةدريب بواقةةع الحيةةاة العمليةةة واكتسةةاب الخبةةرات مةةن خةةالل ر
  بيئة العمل.

ي خةةةالل الخطةةةة نقةةةد ورش عمةةةل وملتقيةةةات حةةةول التةةةدريب الميةةةداع -
تشةةةارك فيهةةةا مةةةع المؤسسةةةة المؤسسةةةات التعليميةةةة وجهةةةات التوظيةةةف 

 هة.1427 1426الحكومي واألهلي ابتدا  من عا  
جةةةرا  دراسةةةة تقويميةةةة للتةةةدريب التعةةةاوني )الميةةةداني( خةةةالل الخطةةةة إ -

بالتنسةةةةةيق مةةةةةع الجهةةةةةات ذات العالقةةةةةة حتةةةةةى يكةةةةةوك أكثةةةةةر اسةةةةةتجابة 
 هة.1428 1427لمتطلبات سوق العمل واالنتها  من ذل  عا  

ياغة نظةا  متكامةل للتعلةيص والتةدريب التعةاوني يوضةل اإلجةرا ات ص -
ة المؤسسةةة فةةي هةة ا المجةةال ومةةن خةةالل الال مةةة للتطبيةةق وفةةق تجربةة

نتةةةةافج الدراسةةةةات التةةةةي تجريهةةةةا المؤسسةةةةة واالنتهةةةةا  مةةةةن ذلةةةة  عةةةةا  
 هة.1428 1427

التنسةةةيق والتعةةةاوك مةةةع الشةةةرأات   2 4 1
انة يالعالميةةةةةةة الفتتةةةةةةاح ورش صةةةةةة

لمنتجاتها م وتدريةب الطالب من 
 خاللها.

فةي  التفاق مع الشرأات الكبةرى بفةتل ورش صةيانة داخةل الوحةداتا -
 المؤسسة وتدريب الطالب من خاللها.

االتفةاق مةع الشةرأات العالميةةة الفتتةاح ورش صةيانة لمنتجاتهةا علةةى  -
يةةةةق بالنظةةةةري بالوحةةةةدات التابعةةةةة للمؤسسةةةةة والتطالجانةةةةب أك يكةةةةوك 

 العملي في الورش والتزا  الورش باستقطاب خريجي المؤسسة.
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تنظيص برامج ثنافية مشةترأة مةع القطةاع   3 4 1
الخةةةةةةةةاص تتبنةةةةةةةةى بموجبهةةةةةةةةا الشةةةةةةةةرأات 
والمؤسسةةةةات عةةةةددا  مةةةةن الطةةةةالب أثنةةةةا  
الدراسةةةةةةة وتشةةةةةةرف علةةةةةةى تةةةةةةدريبهص فةةةةةةي 

 منشآتها وتوظيفهص.

 تص عةةن  ريةةق المةةنل التعليميةةة التةةي تعطةةي مةةن الشةةرأاتيةة -
للطةةةةالب المتميةةةةزين وذلةةةة  لرغبةةةةة هةةةة   الشةةةةرأات توظيةةةةف 

لطةةالب بعةةد التخةةرج ويةةقتي ذلةة  مةةن خةةالل لقةةا ات هةةؤال  ا
يةةةةةةةةةو  المهنةةةةةةةةةة والتةةةةةةةةةدريب التعةةةةةةةةةاوني ابتةةةةةةةةةدا  مةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةا  

 هة.1426 1425

( من  الب ومتدربي 15000وظيف أو تدريب )ت -
المؤسسة بمنشآت القطاع الخاص خالل الخطةم أثنا  

(  الب ومتدرب سنويا  3000ة بمعدل )ياإلجا ة الصيف
  بالتنسيق مع مكاتب العمل للتعرف على بيئة العمل وذل

 هة.1426 1425والجهات ذات العالقة ابتدا  من عا  

لتعاوك مع الشرأات الكبرى لبحث إمكانيةة تبنةي عةدد مةن ا -
 متدربي المؤسسة أثنا  عملية التدريب.

 لتدريب العسكري المهني:ا 5/  1
تنفيةةة  البرنةةةامج بالتعةةةاوك مةةةع القطاعةةةات  1 5 1

 العسكرية.

( مهنةةة يةةتص 15البةةرامج التدريبيةةة لتشةةمل )التوسةةع فةةي   -
 التدريب عليها خالل الخطة

ول متةةدرب سةةنويا  خةةالل الخطةةة وفةةق الجةةد 10.000قبةةول  -
 التالي:

 
 

برنامج التدريب العسكري 
 المهني

 المجموع هـ29/1430 هـ28/1429 هـ27/1428 هـ26/1427 هـ25/1426

إجمالي 
 المتدربين

 50000 10000 10000 10000 10000 10000 العدد الفعلي
 70310 14062 14062 14062 14062 14062 العدد المكافئ

 الخريجون 
 44000 9000 8900 8800 8700 8600 العدد الفعلي
 61875 12656 12516 12375 12234 12094 العدد المكافئ



 

 (77 ) 

D خطة التنمية الثامنة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.\إدارة التخطيط\ملفاتي\: doc 
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مةةع سةةوق  توثيةةق قنةةوات االتصةةال 2 5 1
العمةةةةةةةةةةةةةل لتوظيةةةةةةةةةةةةةف مخرجةةةةةةةةةةةةةات 

 البرنامج.

إجرا  الدراسات المشترأة بالتعاوك مع الجهات ذات العالقة  -
لقياس قدرتها على تلبية البرنامج والتقويص المستمر لمخرجات 

 احتياجات سوق العمل خالل الخطة.

التقكد من مزاولة الخريجين العمل في المهن والتخصصات  -
   التي تص تدريبهص عليها.  

االستفادة من نتافج تقويص نشاط متابعة الخريجين في تطوير  -
 البرامج والمناهج.

بمعاهد التدريب العسكري يجاد مكاتب تنسيق وظيفي إ -
 .  المهني

 التدريب في اإلصالحيات :  1/6
تنفيةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةةرامج التةةةةةةةةةةةةدريب فةةةةةةةةةةةةي  1 6 1

اإلصةةةالحيات مةةةن خةةةالل معاهةةةد 
 تدريب تقا  في اإلصالحيات.

 
 

معاهةةد التةةدريب المبنيةةة علةةى المعةةايير المهنيةةة  تطبيةةق بةةرامج -
 الو نية على برامج معاهد التدريب في السجوك .

(معهةةد تةةدريب 26تحسةةين بيئةةة التةةدريب فةةي السةةجوك بإيجةةاد ) -
 داخل السجوك .

 تحسين أفا ة المدربين لرفع إدافهص المهني والتربوي. -

التنسةةةةةةيق مةةةةةةةع )رجةةةةةةةال األعمةةةةةةةال واللجةةةةةةةاك الو نيةةةةةةةة لرعايةةةةةةةة  -
ا ( لمسةةةةاندة جهةةةةود التةةةةدريب والتوظيةةةةف ودعةةةةص إيجةةةةاد السةةةةجن

 السجوك.منشآت صغيرة لخريجي معاهد التدريب في 

تكثيف الجوانب التربوية والتوعوية في هة   المعاهةد بالتنسةيق  -
 مع الجهات ذات العالقة .

معاهد التدريب 
 بالسجون 

 المجموع هـ29/1430 هـ28/1429 هـ27/1428 هـ26/1427 هـ25/1426

 5700 1333 1215 1102 1050 1000 دون مستج

 - 1725 1570 1427 1300 1000 إجمالي المتدربين

 4915 1207 1100 998 910 700 الخريجون 
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 لتدريب على رأس العمل:ا 7/  1
تكثيةةةةةةةف قنةةةةةةةوات االتصةةةةةةةال مةةةةةةةع  1 7 1

أصةةحاب األعمةةال للمسةةاعدة فةةي 
يةةةةةةةة أجهةةةةةةةزة التةةةةةةةدريب ال اتيةةةةةةةة تنم

وإمكاناتهةةةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةةةدى الشةةةةةةةةةةةةةةرأات 
 والمصانع الخاصة.

تقديص المشورة الفنية للمنشآت الصنارية فيما يخص برامج رفع  -
 هة.1426 1425ن عا  مكفا ة األدا  ابتدا  

تزويد المؤسسات والشرأات بالوسافل التدريبية المساندة ومن  -
ساعدة أجهزة التدريب ذل  المعايير المهنية ووسافل تطبيقها لم

 هة.1426 1425لديها ابتدا  من عا  

توثيق قنوات االتصال مع أصحاب األعمال عن  ريق  -
طوير أجهزة تالغرف التجارية الصنارية لبحث إمكانية 

 التدريب ال اتية وتنميتها لدى ه   الشرأات والمؤسسات .
التنسةةةةةةةيق مةةةةةةةع الغةةةةةةةرف التجاريةةةةةةةة  2 7 1

الصةةةةةةةةةةةةنارية لحفةةةةةةةةةةةةز الشةةةةةةةةةةةةرأات 
المؤسسةةات الخاصةةة علةةى إقامةةة و 

مراكةةز تةةدريب ذاتيةةة لتنفيةة  بةةرامج 
التةةةدريب علةةةى رأس العمةةةل تحةةةت 

 أتراف المؤسسة .

لشرأات والمؤسسةات الكبةرى فةي القطةاع األهلةي علةى اتشجيع  -
إقامةةة مراكةةز تةةدريب تتةةولى مسةةئولية التةةدريب علةةى رأس العمةةل 
لمنسةةةةةةةةوبي هةةةةةةةة   الشةةةةةةةةرأات والمؤسسةةةةةةةةات ابتةةةةةةةةدا  مةةةةةةةةن عةةةةةةةةا  

 هة .1426 1425
إيجةةاد مراكةةز تةةدريب وتقهيةةل مشةةترأة فةةي المنةةا ق الصةةنارية  -

ناهةةةا القطةةةاع بلتقهيةةةل العمالةةةة الو نيةةةة بالشةةةرأات والمصةةةانع يت
الخاص بالتعاوك مع المؤسسةة لتنفية  بةرامج خاصةة مةن خةالل 
تل  المراكز تقو  المؤسسة باإلتراف عليها وتوثيقها ابتدا  من 

 -هة لتحقيق ما يلي:1428 1427عا  
  تقهيةةةةةل السةةةةةعوديين فةةةةةي مجةةةةةاالت فنيةةةةةة خاصةةةةةة بنشةةةةةا ات

 محددة.
 ة يرفةةةةةةةع أفةةةةةةةا ة العةةةةةةةاملين وتطويرهةةةةةةةا بالمنشةةةةةةةآت الصةةةةةةةنار

 والتجارية.

 العاملين في منشآت القطاع الخاص رفع نسبة السعوديين. 
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 لبرنامج الثاني : اإلدارة والتشغيل :ا
 لتغطية النفقات اإلدارية والتشغيلية : تج مستمر دوك مشروعارنامب
توثيةةق إجةةرا ات العمةةل وتطويرهةةا   1 2

 .لرفع مستوى األدا  بالمؤسسة
توثيةةةةةةق إجةةةةةةرا ات العمةةةةةةل علةةةةةةى مسةةةةةةتوى جميةةةةةةع إدارات  -

 هة.1427 1426المؤسسة ووحداتها التدريبية في عا  
وضع خطة تنظيص الوثافق المتعلقة بعمل اإلدارات  -

 هة.1426 1425فظها ابتدا  من عا  حو 

إعداد أنموذج تقرير سنوي عن إنجا ات اإلدارات  -
ومقترحات تطوير األدا  فيها ابتدا  من عا  

 هة.1426 1425
تبسةيط وميكنةةة إجةرا ات وأسةةاليب   2 2

 العمل لزيادة أفا ته وفاعليته.
 يادة استخدا  وسافل التقنية الحديثة في تنفي  األعمال.   -
 في تطوير األنظمة التطبيقية.توسع ال -

حث إمكانية استخدا  نظا  )تسيير العمل آليةا ( وهةو مةا ب -
 في إدارة المؤسسة.( Work flowيسمى بة )

طةةةوير وتبسةةةيط إجةةةرا ات وأسةةةاليب العمةةةل لكافةةةة إدارات ت -
المؤسسةةةةةةةةةةة ووحةةةةةةةةةةداتها التدريبيةةةةةةةةةةة إبتةةةةةةةةةةدا  مةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةا  

 هة.1429 1428
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سسةةةةةة ؤ تحسةةةةةين أفةةةةةا ة األدا  بالم  3 2
ووحةةةةةةداتها التدريبيةةةةةةة بمةةةةةةا يضةةةةةةمن 
تخةةريج أةةوادر مهنيةةة وفنيةةة وتقنيةةة 
علةةةةةى درجةةةةةة عاليةةةةةة مةةةةةن المهةةةةةارة 
تتناسةةةةةةةةب مةةةةةةةةع متطلبةةةةةةةةات سةةةةةةةةوق 

 .العمل

تحديةةةةةد احتياجةةةةةات اإلدارات واقتةةةةةراح خطةةةةةة يةةةةةتص إعةةةةةدادها  -
 هة.1428 1427ابتدا  من عا  

ل المرأزيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي اإلدارة وإعطةةةةةةةةا  االسةةةةةةةةتمرار فةةةةةةةةي تقليةةةةةةةة -
لمختلةةةةةةن إدارات المؤسسةةةةةةة ومجةةةةةةالس  صةةةةةةالحيات أكثةةةةةةر

 التعليص الفني والتدريب المهني في المنا ق.

ترتةةةةيد نظةةةةا  المكافةةةةآت التةةةةي تعطةةةةى للطالةةةةب والمتةةةةدرب  -
لتسةةةهص فةةةي تحسةةةين معةةةدالت الكفةةةا ة الداخليةةةة ابتةةةدا  مةةةن 

 هة.1428 1427عا  

فةةةةةة المثلةةةةةى لجميةةةةةع إعةةةةةداد نمةةةةةوذج تكةةةةةاليف لتحديةةةةةد التكل -
فةةةي ذلةةة  الطالةةةب والمتةةةدرب بمةةةا  نشةةةا ات المؤسسةةةة بمةةةا

يتوافةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةةع المقةةةةةةةةةةاييس الدوليةةةةةةةةةةة ابتةةةةةةةةةةدا  مةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةا  
 هة.1427 1426

تعزيةةةةةةز دور مجةةةةةةالس التعلةةةةةةيص الفنةةةةةةي والتةةةةةةدريب المهنةةةةةةي  -
 بالمنا ق.

( دورة تدريبيةةةةة متخصصةةةةة فةةةةي مجةةةةال إدارة 150تنفيةةةة  ) -
داتها التدريبيةة الجودة لكافة منسوبي إدارات المؤسسة ووح

 ( دورة وورتة عمل سنويا .30خالل الخطة بمعدل  )
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تفعيةةةةةةةةةةل اسةةةةةةةةةةتخدا  تةةةةةةةةةةبكة المعلومةةةةةةةةةةات   4 2

)اإلنترنت( وتعميص االسةتفادة منهةا لزيةادة 
 كفا ة األدا  بالمؤسسة.

دات التدريبيةة وريد خدمة اإلنترنت بسةرعات عاليةة لجميةع الوحةت -
 هة.1426 1425ابتدا  من 

حويةةةةةةةل الةةةةةةةنظص التطبيقيةةةةةةةة للعمةةةةةةةل ببنيةةةةةةةة الةةةةةةةوب ابتةةةةةةةدا  مةةةةةةةن ت -
 هة.1426 425

يةةادة أثافةةة األجهةةزة التةةي تشةةغل مواقةةع اإلنترنةةت داخةةل وحةةدات    -
 هة. 1426 1425المؤسسة ابتدا  من 

التنسةةةةيق مةةةةع و ارة التعلةةةةيص العةةةةالي حةةةةول   5 2
فةةةةةةةةي  لةةةةةةةةيص فةةةةةةةةوق الثةةةةةةةةانوي والتعةةةةةةةةاوك عالت

 مشروعات البحث العلمي.

فعيل عمليات التنسيق بما يخد  تطوير األنشطة المتبادلة ت -
 هة حول :1426 1425وتبادل اآلرا  ابتدا  من عا  

 . تطوير التعليص فوق الثانوي 

 حديد الجامعات الخارجية المعترف بها.ت 

 وثيق المؤهالت التقنية والفنية والمهنية التي يتص الحصول ت
 خارج المملكة ومعادلتها.عليها من 

لتعاوك في مشروعات البحث العلمي لخدمة األهداف ا -
 ة.ه1427 1426المشترأة ابتدا  من عا  

االستفادة من برنامج مديري المدارس في أليات المعلمين  -
 التابعة للو ارة.
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مةع و ارة التربيةة تفعيل التنسيق والتعةاوك   6 2

والتعليص فيما يخد  أنشطة التدريب الفنةي 
 والمهني.

  مواد حول أعمال الصيانة احث تضمين مناهج التعليص العب -
 البسيطة.

ضمين المقررات الدراسية في التعليص العا  ما يؤأد أهمية ت -
التدريب ويوضل برامجه المتاحة ويعمق الوعي المهني لدى 

شارأة في سد احتياجات التنمية في  الب التعليص العا  للم
 المجاالت الفنية والمهنية.

د العامة لسد االحتياج المتبادل لكلى االستفادة من مدرسي المو ا -
 الجانبين.

حث االستفادة من مدارس التعليص العا  لتوسيع قاعدة التدريب ب -
 بالمؤسسة.

يجاد دورات تدريبية فنية قصيرة في أساسيات بعض المهن إ -
 تعليص العا .لطالب ال

الستمرار في التنسيق لعقد البرامج التدريبية الموجهة ل وي ا -
 االحتياجات الخاصة.

الستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها مراكز التدريب ا -
 التابعة إلدارة التعليص بالمنا ق والخاصة بالشؤوك التربوية.

 .لمشارأة المتبادلة في اللقا ات والمؤتمرات وورش العملا -
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
اسةةتمرار التنسةةيق مةةع الجهةةات التعليميةةة  7 2

األخةةةةةةةةةرى لغةةةةةةةةةرس قةةةةةةةةةيص العمةةةةةةةةةل الفنةةةةةةةةةي 
والتةةةةةدريب المهنةةةةةي فةةةةةي مراحةةةةةل التعلةةةةةيص 

 المختلفة.

رس قيص العمل الفني والمهني في مراحل التعليص العا  من غ -
أهمية العمل الفني ؤأد يخالل تضمين المناهج الدراسية ما 

 والمهني من جميع النواحي.
كثيف  يارات  الب التعليص العا  لوحدات المؤسسة إلبرا  ت -

 أهمية التعليص الفني والتقني.

ضع آلية محددة للزيارات وتقييص برنامج الزيارات خالل و  -
 الخطة.

يجاد برامج إعالمية مهنية وإصدار أدلة تعريفية لغرس قيص إ -
 هني لطالب التعليص العا .ي والمنالعمل الف

 يادة تفعيل اإلسها  والتعاوك في مجال    8 2
التعةةاوك الةةدولي مةةع الهيئةةات والمنظمةةات 
الدوليةةةةةة واإلقليميةةةةةة بمةةةةةا يحقةةةةةق التكامةةةةةل 
ويسةةةةهص فةةةةي مجةةةةاالت وأنشةةةةطة التةةةةدريب 

 ونقل وتو ين التقنية.

 تص ذل  من خالل التعاوك والتنسيق مع مجموعة من الهيئاتي -
 :يليومنها ما 

 لمنظمة العربية للثقافة والعلو  في مجال الحلقات الدراسية ا
التي تعدها في مختلن األ ر التي تخد  أنشطة المؤسسة 

 هة.1426 1425ابتدا  من عا  
 ألمانة العامة لمجلس التعاوك لدول الخليج العربي.ا 

 لمنظمة العالمية للثقافة والتربية والعلو  )اليونسكو( ا
ة المنبثقة عنها( ومنظمة العمل الدولية و)اللجنة الو ني

وبرامجها ذات العالقة بقنشطة وبرامج المؤسسة وخاصة في 
 متعلقة بتطوير المناهج.لمجال الدراسات والحلقات ا

 نظمة العمل الدولية من خالل عضوية المؤسسة في م
 المهني وعقداللجنة التنفي ية للمنظمة الدولية للتدريب 

 الدورات التدريبية.

 لتعاوك مع عدة جهات دولية : مثل:ا -

 .)الجانب الكوري )الوأالة الكورية للتعاوك الدولي )كويكا 
  الياباك.. أل . –ين صال –اندونيسيا 
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
 للجاك الدولية المشترأة:ا - ( 8 2ابع ) ت

  يب المتقدمة بحث أوجه التعاوك المستقبلي في مجاالت التدر
واالستفادة من المنل التدريبية والدراسية في مجاالت التعليص 

 يب المهني.ر الفني والتد
 لتوسع في مشروع التعاوك السعودي الياباني فيما يتعلق ا

 بتطوير أعضا  الهيئة التدريبية واستنبات التقنية.

 الستعانة بالخبرات الفنية والمهنية في الدول المتقدمة صناريا  ا
 قنيا  من خالل استقدا  خبرا  لفترات قصيرة.وت

 رامج تدريبية وتقنية بلحاق بعض أعضا  الهيئة التدريبية في إ
 متقدمة في خارج المملكة.

 الستفادة من الدعص المعنوي والمادي المقد  من الوأاالت ا
والهيئات العلمية والفنية األجنبية فيما يتعلق بالمؤتمرات 

 نية.والدراسات المهنية والتق
 يةةادة عمليةةات التنسةةيق والتفاعةةل    9 2

مةةةةع الغةةةةرف التجاريةةةةة الصةةةةنارية 
لخدمة مجاالت التدريب وتو ين 

 الوظافن.

اوك والتنسيق في مجةاالت تنفية  بةرامج التةدريب عستمرار تفعيل التا -
 المشترك.

للقةةةةةةةا ات السةةةةةةةنوية بةةةةةةةين مسةةةةةةةئولي المؤسسةةةةةةةة والغةةةةةةةرف التجاريةةةةةةةة ا -
 الصنارية.

الغةةةرف التجاريةةةة الصةةةنارية لترتيةةةب لقةةةا ات لتنسةةةيق مةةةع مسةةةئولي ا -
على هامش أيا  المهنة بةين مسةئولي الشةرأات والمصةانع الو نيةة 

  ين الوظافن.و وخريجي برامج المؤسسة لدعص ت

 راسة احتياجات السوق وقطاعات العمل.د -

السةةتمرار فةةي  ةةرق سةةبل التعةةاوك مةةع الغةةرف التجاريةةة الصةةنارية ا -
شةةارأة منسةةوبي القطةةاع األهلةةي بمختلةةن منةةا ق المملكةةة وذلةة  بم

 في المساهمة في إعداد البرامج التدريبية التي تخد  سوق العمل.
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
االسةةةةةةةةةةةةةةةةتمرار فةةةةةةةةةةةةةةةةي إصةةةةةةةةةةةةةةةةدار  10 2

مطبوعةةةةةةات دوريةةةةةةة متخصصةةةةةةة 
 ودعمها ماديا  وبشريا .

نويا  مرار في إصدار صحيفة )تقني( بمعدل عشرة أعداد ستسا -
ورفع أفا تها من خالل  يادة صفحاتها واستمرار تمويلها من 

 صندوق الطالب واإلعالنات وتوفير الكوادر الال مة.

صدار دورية علمية متخصصة في مجال الدراسات المهنية إ -
 والتقنية وتوفير اإلمكانات والتجهيزات الال مة ل ل .

تي تصدر مل على دعص استمرار مجلة التدريب والتقنية العلا -
عن المؤسسة بتفعيل نشا ها بالتنسيق مع الجهات ذات 

 العالقة.
توريةةةة الفةةةرد واألسةةةرة السةةةعودية   11 2

بقيمةة العمةةل الفنةي والمهنةةي مةةن 
النةةةةةةةواحي الدينيةةةةةةةة واالجتماريةةةةةةةة 
واالقتصادية عن  ريق استخدا  

 البرامج اإلعالمية الموسعة.

لموسةةعة ابتةةدا  التوريةةة عةةن  ريةةق اسةةتخدا  البةةرامج اإلعالميةةة ا -
 هة.1426 1425من عا  

الترأيةةةةز مةةةةن خةةةةالل وسةةةةافل اإلعةةةةال  المختلفةةةةة لتعزيةةةةز مفهةةةةةو   -
 الحرف في المجمعات والهجر والمنا ق الزرارية خالل الخطة.

رح بعةض المسةابقات األسةرية عةن  ريةق وسةافل اإلعةال  مةن   -
ى أنشةةةةطة المؤسسةةةةة ونشةةةةر الةةةةوعي المهنةةةةي لةةةةأجةةةةل التعريةةةةف ع
 مع.والتقني في المجت

لترأيز علةى النةواحي اإلعالميةة التةي تعطةي صةورة ميسةرة عةن ا -
 التعليص الفني والتدريب المهني وتو يعها على مراحل التعليص.

لقةةا  المحاضةةةرات والنةةدوات فةةةي مةةدارس التعلةةةيص العةةا  مةةةن قبةةةل إ -
 مسئولي التعليص الفني في المنا ق.

 .لمشارأة بالبرامج الحوارية في وسافل اإلعال  المختلفةا -
يجةةةاد بةةةرامج إعالميةةةة مرفيةةةة وسةةةمعية عةةةن بةةةرامج وتخصصةةةات إ -

 التدريب الفني والمهني.
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 ألهداف المحـددةا يع ذوات األولويةئالبرامج والمشار 
ريةةةةةةةةف بةةةةةةةةةالبرامج عاسةةةةةةةةتمرار الت  12 2

والتخصصةةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةةي وحةةةةةةةةةةدات 
 المؤسسة.

 يتص ذل  من خالل ما يلي: -
 ات المؤسسة.عاليات أيا  المهنة التي تقا  سنويا  في وحدف 
   .يارات  الب التعليص العا  لوحدات المؤسسة 

   .يارات متدربي المؤسسة لمنشآت القطاع العا  والخاص 

 تدريب بالمؤسسة.لألنشطة اإلعالمية حول برامج وأنشطة اا 

 جلة التدريب والتقنية ومجلة تقني التي تصدرها المؤسسة.م 

 ص والتةدريب لمشارأة في األسابيع التعريفيةة بمؤسسةات التعلةيا
 التي تعقدها إدارات التعليص سنويا .

 صدار أدلة تعريفية وإعالمية لبةرامج التةدريب والتقهيةل التةي إ
جهةةةةات التنفةةةة ها وحةةةةدات المؤسسةةةةة ونشةةةةرها وتو يعهةةةةا علةةةةى 

 المستهدفة.

 لمشةةةةةةارأة بةةةةةةبعض المعةةةةةةارك المحليةةةةةةة والدوليةةةةةةة المتعلقةةةةةةة ا
 بقنشطة برامج المؤسسة.

 واإلصةةدارات العلميةةة وذلةة  مةةن  فعيةةل دور اإلعةةال  والنشةةرت
أجةةةةل التعريةةةةف الواسةةةةع والعةةةةادل بنشةةةةا ات المؤسسةةةةة خدمةةةةة 

تحقيق أهدافها والمحافظة علةى الةدور والمكانةة التةي حققتهةا ل
 هة.1426 1425المؤسسة ابتدا  من عا  

 السةةتفادة مةةن الصةةفحات المتخصصةةة فةةي اإلعةةال  المقةةرو  ا
المؤسسةةةةةةة  والبةةةةةةرامج اإلعالميةةةةةةة األخةةةةةةرى للتعريةةةةةةف ببةةةةةةرامج

 هة.1426 1425وأنشطتها ابتدا  من عا  
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
عقةةةةةةةةةد المةةةةةةةةةؤتمرات والنةةةةةةةةةدوات  13 2

العلميةةةةة فةةةةي مجةةةةاالت التعلةةةةيص 
الفنةةةةةةةةةةةي والتةةةةةةةةةةةدريب المهنةةةةةةةةةةةةي 
والمشةةةةةةةةارأة فةةةةةةةةي المةةةةةةةةؤتمرات 

 والندوات ذات العالقة.
 

المصةةةةاحب لةةةةه أةةةةل  نظةةةيص المةةةةؤتمر التقنةةةةي السةةةةعودي والمعةةةركت -
 سنتين.

التقنيةة  تنظيص الندوات العلمية والةورش المتخصصةة فةي المجةاالت -
والفنيةةةةة والمهنيةةةةة والمشةةةةارأة فةةةةي المناتةةةةط المماثلةةةةة فةةةةي الةةةةداخل 

 والخارج.

ستضةةةةةافة الخبةةةةةرا  والمتخصصةةةةةين إللقةةةةةا  المحاضةةةةةرات العلميةةةةةة ا -
يص والندوات وذل  من أجل مناقشة مشكالت التقنيةة المتعلقةة بةالتعل

الفنةةةةي والتةةةةدريب المهنةةةةي واالسةةةةتفادة منهةةةةا فةةةةي عمليةةةةات التطةةةةوير 
 هة.1427 1426شطة والفعاليات ابتدا  من عا  نبمختلن األ

مكةةةةةين المسةةةةةؤولين والمختصةةةةةين بالمؤسسةةةةةة مةةةةةن المشةةةةةارأة فةةةةةي ت -
 المؤتمرات والندوات العالمية وحضور فعاليتها.

بةةةةرامج  لمشةةةةارأة بالمعةةةةارك المحليةةةةة والدوليةةةةة المتعلقةةةةة بقنشةةةةطةا -
 المؤسسة.

 قامةةةةةةة نةةةةةةدوات مشةةةةةةترأة بةةةةةةين المؤسسةةةةةةة والجهةةةةةةات ذات العالقةةةةةةةإ -
بالتنسةةةيق مةةةع و ارة الثقافةةةة واإلعةةةال  تسةةةلط األضةةةوا  علةةةى خطةةةط 
التدريب ونشا اته المتاحة في ه   الجهةات وفةي المؤسسةة ابتةدا  

 هة.1427 1426من عا  
إجةةةةةةةرا  الدراسةةةةةةةات الميدانيةةةةةةةة   14 2

 الشاملة للخريجين.
الدراسةةةةات المشةةةةترأة بالتعةةةةاوك مةةةةع الجهةةةةات ذات العالقةةةةة  إجةةةةرا  -

والتقةةويص المسةةتمر لمخرجةةات وحةةدات التةةدريب لقيةةاس قةةدرتها علةةى 
 تلبية احتياجات سوق العمل خالل الخطة.

 لكل مجلس. ةجرا  دراسة ميدانية لخريجي برامج المؤسسة التابعإ -

ي لتقكد من مزاولةة الخةريجين العمةل فةي المهةن والتخصصةات التةا -
 تص تدريبهص عليها.    
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
تحديةةةةد القواعةةةةد واإلجةةةةرا ات    15 2

الال مةةةةةةة لمتابعةةةةةةة الخةةةةةةريجين 
وتقيةةةةةةةةيص أدافهةةةةةةةةص بمةةةةةةةةا يخةةةةةةةةد  
عمليةةةةةةةةةةات تطةةةةةةةةةةوير البةةةةةةةةةةرامج 

 ؤسسة.موالمناهج بال

  ضع قواعد وإجرا ات مناسبة لمتابعة خريجي برامج المؤسسة ابتداو  -
 هة.1426 1425من عا  

الستفادة من نتافج تقويص نشاط متابعة الخريجين في تطةوير البةرامج ا -
 هة.1428 1427والمناهج ابتدا  من عا  

إيجاد مكاتب تنسيق وظيفي    16 2
جديةةةةةةةةدة بوحةةةةةةةةدات المؤسسةةةةةةةةة 

 نها.مودعص القافص 

وفير الةةدعص الةةال   لمكاتةةب التنسةةيق الةةوظيفي القافمةةة فةةي الوحةةدات تةة -
 هة.1426 1425قيق أفا ة المتابعة للخريجين ابتدا ا  من عا  لتح

يجةةةةاد مكاتةةةةب تنسةةةةيق وظيفةةةةي جديةةةةدة بالوحةةةةدات ابتةةةةدا ا  مةةةةن عةةةةا  إ -
 هة.  1427 1426

تعزيز الترابط بين المؤسسةة    17 2
وخريجيهةةا فةةي جهةةات عملهةةص 

ا يحقةةةةةةق أفةةةةةةا ة المتابعةةةةةةة مةةةةةةب
 للخريجين.

قيةق التفاعةل واالتصةال صدار نشرة دوريةة تةو ع علةى الخةريجين لتحإ -
الةةةدافص وتطةةةوير نمةةةاذج المتابعةةةة ووسةةةافل االتصةةةال والمتابعةةةة المعةةةدة 

 هة.1427 1426له ا الجانب ابتدا  من عا  
 بالسةةتفادة مةةن إصةةدارات المؤسسةةة والمجةةالت المتخصصةةة بالتةةدريا -

الستطالع آرا  الخريجين وتطلعاتهص وقضاياهص ومشةارأاتهص وتوسةيع 
الفنيةةين الةة ين تةةص تةةدريبهص فةةي المؤسسةةة ابتةةدا  إ ةةار تو يعهةةا لتشةةمل 

 هة.1426 1425من عا  

قامةةة لقةةا  للخةةريجين علةةى مسةةتوى المجةةالس مةةرة واحةةدة علةةى األقةةل إ -
 خالل سنوات الخطة.

نةةةةة علةةةةى مسةةةةتوى مجةةةةالس هعةةةةوة الخةةةةريجين للمشةةةةارأة فةةةةي أيةةةةا  المد -
 التعليص الفني خالل الخطة.

ج المؤسسة ابتةدا  مةن عةا  نشا  قاعدة بيانات متجددة لخريجي برامإ -
 هة.1426 1425

سةةاهمة مجةةالس التعلةةيص الفنةةي بالتنسةةيق والتباحةةث مةةع الجهةةات ذات م -
العالقةةةةةة لتةةةةةوفير فةةةةةرص وظيفيةةةةةة لخريجةةةةةي الوحةةةةةدات التابعةةةةةة لتلةةةةة  

 المجالس.
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
ا  بةةةةةةةةةةةةرامج لرعايةةةةةةةةةةةةة داسةةةةةةةةةةةةتح18 2

 الموهوبين بالمؤسسة.
سةةةتحدا  البةةةةرامج الصةةةيفية )اإلثرافيةةةةة( للموهةةةةوبين بمةةةا ال يقةةةةل عةةةةن ا -

 برنامج سنوي لكل مجلس من مجالس التعليص الفني.
قامةةةةة بةةةةرامج لرعايةةةةة الموهةةةةوبين مةةةةن وحةةةةدات المؤسسةةةةة مةةةةن خةةةةالل إ -

 استحدا  أندية تقنية لكل مجلس مع نهاية الخطة تعني بما يلي :

 كتشاف المواهب.ا 
 مج والرحالت العلمية.نميتها من خالل البرات 

 شجيعها من خالل منل الحوافز الال مة.ت 

 ستحدا  وحدة لرعاية الموهوبين باإلدارة العامة لشؤوك المتدربين.ا -

وك فةةةةي مجةةةةال رعايةةةةة الموهةةةةوبين مةةةةع افعيةةةةل عمليةةةةة التنسةةةةيق والتعةةةةت -
الجهةةات ذات العالقةةة برعايةةة الموهةةوبين )مؤسسةةة الملةة  عبةةد العزيةةز 

 وبين(.ورجاله لرعاية الموه
 المناتط ذات العالقة برعاية الموهوبين بالداخل والخارج.بشارأة مال -

ضةةةع اإلجةةةةرا ات الال مةةةة السةةةةتقطاب الموهةةةةوبين فةةةي التعلةةةةيص العةةةةا  و  -
 سسة إلثرا  المجال التقني والفني والمهني.  ؤ لاللتحاق ببرامج الم

استحدا  مقرر تعليمةي عةن األبةداع لمتةدربي الكليةات التقنيةة ويتطلةب  -
  : *ذل

   إعةةداد بحةةث حةةول الموضةةوع )ضةةمن برنةةامج الدراسةةات والبحةةو
 هة.1426 1425المهنية( في العا  

   هة.1427 1426تدريب وتقهيل مدربين إبتدا  من عا 

   هة.1427 1426إعداد المقررات الال مة في العا 

 هة.   1428 1427البد  في تطبيق المقرر بالكليات التقنية عا   -
 هـ(.1430 – 1425طة الخمسية األولى للعلوم والتقنية )ضمن متطلبات الخ* 
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دعةةةةةةةةةص إقامةةةةةةةةةة المشةةةةةةةةةروعات    19 2
الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغيرة والمتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطة 
للخةةةةريجين مةةةةةن خةةةةةالل تقةةةةةديص 

 برامج فنية واستشارية.

تشةةجيع الخةةريجين علةةى تقسةةيس مشةةروعات أعمةةال صةةغيرة الحجةةص ابتةةدا   -
 هة.1426 1425ا  من ع

عمل الحر بين  ةالب ومتةدربي المؤسسةة وتنميتةه ابتةدا  مةن لدعص فكر ا -
 هة.1426 1425عا  

التنسةةةةيق مةةةةع الجهةةةةات ذات العالقةةةةة لتسةةةةهيل إجةةةةرا ات إقامةةةةة المنشةةةةآت  -
 هة.1426 1425الصغيرة ابتدا  من عا  

المشارأة مع الجهةات ذات العالقةة لوضةع الضةوابط الماليةة و التنظيميةة  -
ة مثةةل هةة   المشةةاريع الصةةغيرة ابتةةدا  مةةن عةةا  مةةجرافيةةة الال مةةة إلقاواإل

 هة.1427 1426

العمةةل مةةع الجهةةات ذات العالقةةة لبنةةا  قنةةوات لتحقيةةق مبةةدأ الشةةراكة بةةين  -
المؤسسةةات الكبيةةرة والمؤسسةةات الصةةغيرة لتحقيةةق اإليجابيةةة فةةي اسةةتمرار 
تشةةةةةةةةةةغيل هةةةةةةةةةةة   المؤسسةةةةةةةةةةةات والمشةةةةةةةةةةةروعات الصةةةةةةةةةةةغيرة خةةةةةةةةةةةالل عةةةةةةةةةةةا  

 هة.1429 1428

قةةديص المشةةورة الفنيةةة واالستشةةارية الال مةةة إلقامةةة المشةةروعات الصةةةغيرة ت -
والمتوسةةةةةطة وتقةةةةةديص الةةةةةدورات والبةةةةةرامج التدريبيةةةةةة الال مةةةةةة لتشةةةةةغيل هةةةةة   

 المشروعات.

سةةةهيل الةةةدعص المةةةالي بالتعةةةاوك مةةةع بنةةة  التسةةةليف السةةةعودي وصةةةندوق ت -
 تنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية الصنارية.

المنشةةآت الصةةغيرة بالتعةةاوك  وإدارة بةةرامج تدريبيةةة عةةن أيفيةةة إقامةةة قةةديصت -
 مع مرأز خدمة المجتمع ووحدات المؤسسة.

قديص االستشارات الفنية واالقتصادية للمنشآت القافمة المتعثرة والمنشةآت ت -
 الجديدة.
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
 القوى العاملة:  لبرنامج الثالث: تنميةا
االسةةةةةةتمرار فةةةةةةي رفةةةةةةع مسةةةةةةتوى      1 3

العةاملين فةةي المؤسسةةة فةةي مختلةةن 
المجاالت عن  ريق تكثيةف بةرامج 
التةةةةةدريب واالبتعةةةةةا  واإليفةةةةةاد فةةةةةةي 

 الداخل والخارج :

لالبتعةا  فةي المؤسسةة فةي الةداخل والخةارج ذات برنةامج  إيجاد خطة -
ة للمؤسسةةة ابتةةدا   منةةي تحةةدد فيةةه األولويةةات فةةي المجةةاالت المتعةةدد

 هة.1426 1425من عا  
كثيف االبتعةا  واإليفةاد والتةدريب فةي المجةاالت الفنيةة المتخصصةة ت -

هةة.1426 1425للمدربين وهيئة التدريب بالمؤسسة ابتةدا  مةن عةا  
  

 ( سنويا .200( مبتعثا  لنيل درجة الماجستير بمعدل )1000ابتعا  ) - تعةةا  .باال 1 1 3
( سةةةنويا  50عثةةةا  لنيةةةل درجةةةة الماجسةةةتير بمعةةةدل )( مبت250ابتعةةةا  ) -

لتقهيةةةةةةةل الكةةةةةةةةوادر الال مةةةةةةةة مةةةةةةةةن المةةةةةةةةدربين فةةةةةةةي المجةةةةةةةةاالت الرافةةةةةةةةدة 
 واالستراتيجية للمملكة.*

 ( سنويا .83( موفدا  لنيل درجة البكالوريوس بمعدل )415يفاد )إ   -  اإليفةةةاد. 2 1 3

 سنويا  .( 44( موفدا  لنيل درجة الماجستير بمعدل )220يفاد )إ -
 ( سنويا  .17( موفدا  لنيل درجة الدأتوراة بمعدل )85يفاد )إ -

( من أعضا  هيئة التدريب بالمؤسسة ضةمن الةدورات 7350تدريب ) - التدريةةب. 3 1 3
 -القصيرة لمرأز التطوير والتدريب على النحو التالي :

 (6350 عضةةةةو هيئةةةةة تةةةةدريب فةةةةي دورات قصةةةةيرة فةةةةي مختلةةةةن )
 ( .1270ي )صات بمعدل سنو صالتخ

 (1000 عضةةةةو هيئةةةةة تةةةةدريب فةةةةي بةةةةرامج تطويريةةةةة تخصصةةةةية )
 ( سنوي .200قصيرة في مختلن التخصصات بمعدل )

 هـ(.1430 – 1425ضمن متطلبات الخطة الخمسية األولى للعلوم والتقنية ) *
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
( عضةةةو هيئةةةة تةةةدريب ضةةةمن بةةةرامج القطاعةةةات 1250تةةةدريب ) - التدريةةب .  3 1 3تابع 

 ( عضوا  سنويا .250الحكومية المختلفة بمعدل )

( فةةةةةرد مةةةةةن منسةةةةةوبي المؤسسةةةةةة ضةةةةةمن بةةةةةرامج 2964تةةةةةدريب ) -
 ( فرد سنويا .593القطاعات األهلية بمعدل )

( فةةةةرد ضةةةةمن بةةةةرامج تةةةةدريب تنفةةةة  خةةةةارج المملكةةةةة 600تةةةةدريب ) -
 ( فرد سنويا .120بمعدل )

فةةةةةةةي تنفيةةةةةةة  بةةةةةةةرامج  االسةةةةةةةتمرار 4 1 3
 إعداد وتطوير هيئة التدريب.

( 423دل )عةةةة( عضةةةةو هيئةةةةة تةةةةدريب بم2115إعةةةةداد وتطةةةةوير ) -
 سنويا  ضمن البرامج اإلعدادية والتقهيلية .

( سةةةنويا  ضةةةمن 10( عضةةةو هيئةةةة تةةةدريب بمعةةةدل )50تقهيةةةل ) -
 برنامج الدبلو  العا  في التربية.

ا  ضةةةمن ( سةةةنوي30( مةةةدير وحةةةدة تةةةدريب بمعةةةدل )150تقهيةةةل ) -
 برنامج مديري المدارس في أليات المعلمين.

تفادة مةةن بةةرامج معهةةد اإلدارة العامةةة لتطةةوير ورفةةع سةةتكثيةةف اال -
( إداري 1000كفةا ة العةاملين فةي المؤسسةةة مةن خةالل تةةدريب )

 سنويا .( 200بمعدل )

اسةةتحدا  برنةةامج لرعايةةة الموهةةوبين مةةن أعضةةا  هيئةةة التةةدريب  -
لتةةدريب بالمؤسسةةة وإلحةةاقهص فةةي ضةةمن بةةرامج مرأةةز التطةةوير وا

( عضةو هيئةة 60ة وخارجهةا تشةمل )كةبرامج متقدمة داخل الممل
 هة .1427 1426تدريب في العا  
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
إيجةةةةةاد بةةةةةرامج خاصةةةةةة بتطةةةةةوير    2 3

قةةةةةةةةدرات المةةةةةةةةوجهين المهنيةةةةةةةةين 
والمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرفين التربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويين 

 بالمؤسسة.

( سةةةةةنويا  ضةةةةةمن برنةةةةةامج 34( مشةةةةةرف تربةةةةةوي بمعةةةةةدل )170دريب )تةةةة -
 التربوي.اإلتراف 

( سةنويا  ضةمن 25( مرتد  البةي وموجةه مهنةي بمعةدل )125قهيل )ت -
 الطالبي.يه المهني واإلرتاد جبرنامج التو 

السةةةةةتمرار فةةةةةي تقهيةةةةةل المةةةةةوجهين والمشةةةةةرفين بالمؤسسةةةةةة مةةةةةن خةةةةةالل ا -
 الجامعات وأليات المعلمين.

تطويريةة للمةوجهين المهنيةين والمشةرفين التربةويين صميص وتنفي  بةرامج ت -
 بالمؤسسة.ضمن برامج مرأز التطوير والتدريب 

وورش عمةل وبةرامج إلزاميةة ال  قهيل المرتةدين الحةاليين بإقامةة دوراتت -
 الخطة.تقل عن دورة أو برنامج لكل مرتد خالل 

ل لتعاوك مع الجامعات لالستفادة من  لبة التةدريب الميةداني فةي مجةاا -
 اإلرتاد والتوجيه بالمؤسسة.

قامة ملتقةى سةنوي للمرتةدين والمةوجهين المهنيةين لرفةع مسةتوى أدافهةص إ -
ص على المستجدات في ه ا المجال هوتطوير خبراتهص ومهاراتهص وإ الع

. 

:  1وظيف مرتدين  البيين وموجهين مهنيين جةدد لتحقيةق معةدل ) ت -
 ( مرتد لكل  الب في نهاية الخطة .300
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 ألهداف المحـددةا رامج والمشاريع ذوات األولويةالب
تشةةةةةةجيع النمةةةةةةو المهنةةةةةةي الةةةةةة اتي  3 3

للعاملين في المؤسسة من خةالل 
تةةةةةةةةوفير فةةةةةةةةرص التعلةةةةةةةةيص الةةةةةةةة اتي 
والتعلةةةةةةةةةةةةيص المسةةةةةةةةةةةةتمرم وتةةةةةةةةةةةةوفير 
الحةةةةةةةةةةةةوافز الماديةةةةةةةةةةةةة والمعنويةةةةةةةةةةةةة 

 للمتميزين.

فةةةةي  ةإتاحةةةةة الفرصةةةةة ألعضةةةةا  الهيئةةةةة التعليميةةةةة والتدريبيةةةة -
القصةيرة التةي تقيمهةا الشةرأات الكبةرى فةي حضور الةدورات 

 هة.1426 1425القطاع الخاص ابتدا  من عا  

حفيةةز المعلمةةين والمةةدربين علةةى التعلةةيص الةة اتي مةةن خةةةالل ت -
 الجوالت اإلترافية للمشرفين.

عاية ودعص المتميزين من أعضا  هيئة التةدريب مةن خةالل ر  -
ي دعةةةص التعلةةةيص الةةة ات ىوضةةةع مسةةةابقات تحفيزيةةةة تسةةةاعد علةةة

 والمستمر.

وفير رخةةةص تدريبيةةةة لمنسةةةوبي المؤسسةةةة لتطةةةوير ذواتهةةةص تةةة -
عبةةر بةةرامج التعلةةيص اإللكترونةةي العالميةةة والمحليةةة فةةي العةةا  

 هة.1426 1425

دريب مسةةتخدمي الحاسةةب اآللةةي للحصةةول علةةى تةةهادات تةة -
فةةةةةي اسةةةةةتخدا  الحاسةةةةةب  رخصةةةةةة قيةةةةةادة الحاسةةةةةب العالميةةةةةة 

 اآللي.

  المكتبةةةةات وأخصةةةةافي السةةةةتمرار فةةةةي تطةةةةوير قةةةةدرات أمنةةةةاا -
المعلومةةةات العةةةاملين فةةةي مكتبةةةات ومراكةةةز المعلومةةةات فةةةي 

 المؤسسة.

قامة دورات وبرامج إلزامية لتقهيل مشرفي النشةاط الحةاليين إ -
 بمعدل دورة أو برنامج لكل مشرف خالل الخطة.

 



 

 (95 ) 

D خطة التنمية الثامنة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.\إدارة التخطيط\ملفاتي\: doc 

 

 داف المحـددةهألا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
يبيةةة فةةي معامةةل وحةةدات المؤسسةةة لتمكةةين جميةةع وفير بةةرامج تدر تةة - (3 3تابع )

 هة.1426 1425منسوبي المؤسسة من االستفادة منها في العا  

عص برنامج التعليص اإللكتروني والتطوير ال اتي وجعله في متنةاول د -
 جميع أعضا  هيئة التدريب بالوحدات.

 ية ومعنوية للمتميزين المبدعين.دستحدا  حوافز ماا -

ربين في المجاالت الرافدة واالستراتيجية للمملكة تدريب وإعداد المد -
 :)*( ( دورة سنويا  وفق ما يلي600)

 ( دورة سنويا .200برامج تدريب في مجال تقنية المعلومات ) 
 ( دورة 200ج تطوير قدرات المدربين بقستخدا  التقنيات )مبرا

 سنويا .

 ( دورة 200بةةرامج رفةةع قةةدرات المةةدربين فةةي البةةرامج التقنيةةة )
 نويا .س

 هـ(.1430 – 1425ضمن متطلبات الخطة الخمسية األولى للعلوم والتقنية ) *
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 داف المحـددةهألا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
 لســـعودة :ا 4/ 3

اسةةةتمرار رفةةةع نسةةةبة السةةةةعوديين        
إلةةةةةةةةةى إجمةةةةةةةةةالي العةةةةةةةةةاملين فةةةةةةةةةي 

 المؤسسة.

 رفع نسبة السعودة لتصل في نهاية الخطة إلى: -

 (91%.في إجمالي القوى العاملة ) 
 (96%.في أعضا  الهيئة اإلدارية ) 

 (88%.في أعضا  هيئة التدريب ) 
تكثيةةةةةف عمليةةةةةات اإلحةةةةةالل للقةةةةةوى العاملةةةةةة الو نيةةةةةة محةةةةةل غيةةةةةر  -

السعودية من خالل المسابقات الخاصة بطةرح وظةافن المتعاقةدين 
مةةةةةع مراعةةةةةاة احتياجةةةةةات بةةةةةرامج المؤسسةةةةةة مةةةةةن   لإلحةةةةةالل بانتظةةةةةا

ات ذات النوريةةةةةةةةةةةةة النةةةةةةةةةةةةادرة ابتةةةةةةةةةةةةدا  مةةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةةا  التخصصةةةةةةةةةةةة
 هة.1426 1425

 استقطاب افضل العناصر والمتميزين أثنا  عملية اإلحالل. -

اسةةةةةةتقطاب بعةةةةةةض الخةةةةةةريجين وتةةةةةةقهيلهص مةةةةةةن خةةةةةةالل دورات فةةةةةةي  -
التخصصات التةي ال تتةوفر فةي الجامعةات تمهيةدا  إلحاللهةص محةل 

 هة.1428 1427متعاقدين في تل  التخصصات ابتدا  من عا  لا
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
 لبرنامج الرابع : الدراسات والبحوث المهنية :ا
تحقيةةق التنسةةيق والتعةةاوك األمثةةل  1 4

بةةةةةةةةةةةةةين القطاعةةةةةةةةةةةةةات التعليميةةةةةةةةةةةةةة 
والتدريبيةةةةةةةةة بالمؤسسةةةةةةةةة ومراكةةةةةةةةز 
البحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  والمعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

صة في مجاالت التعليص صالمتخ
 الفني والتدريب المهني .

فعيةةةةل التعةةةةاوك واالسةةةةتفادة مةةةةن مراكةةةةز البحةةةةو  والمعلومةةةةات المحليةةةةة ت -
واإلقليميةةة والدوليةةة فةةي المجةةاالت الفنيةةة والمهنيةةة وعقةةد اتفاقيةةات تعةةاوك 
معها لتبةادل المعلومةات والبةاحثين وإجةرا  البحةو  والدراسةات المشةترأة 

. 
مةة العايث وتطةوير مرأةز المعلومةات التقنةي بةاإلدارة دالستمرار فةي تحةا -

 ليخد  العملية البحثية بالمؤسسة .للبحو  

وثيةةق التعةةاوك مةةع مدينةةة الملةة  عبةةد العزيةةز للعلةةو  والتقنيةةة فةةي مجةةال ت -
 البحةو .البحو  وتبادل المعلومات واإلحصا ات فيما يخص أنشطة 

تطةةةةةوير اإلنتاجيةةةةةة البحثيةةةةةة بمةةةةةا  2 4
ميةةة نيحقةةق تفعيةةل اإلسةةها  فةةي ت

القةةوى البشةةرية بجانةةب المشةةارأة 
فةةةةةةي دراسةةةةةةةة مشةةةةةةةكالتها وإيجةةةةةةةاد 

 الحلول لها.

السةةةةتمرار فةةةةي تحةةةةديث وتطةةةةوير دليةةةةل البحةةةةو  ونشةةةةر  وتو يعةةةةه علةةةةى ا -
 الجهات ذات العالقة .

كةةةوين فةةةرق بحثيةةةة داخةةةل المؤسسةةةة وخارجهةةةا لتفعيةةةل األعمةةةال البحثيةةةة ت -
ربةةط األبحةا  بواقةةع و الراميةة إلةى تطةةوير وتنميةة القةةوى العاملةة الو نيةة 

 هة.1426 1425وتطويرها ابتدا  من عا  العمالة الو نية 

تةةةةةةةراك محكمةةةةةةةةين للبحةةةةةةةو  التةةةةةةةةي تجةةةةةةةةرى فةةةةةةةي المؤسسةةةةةةةةة مةةةةةةةةن ذوي إ -
االختصةةاص مةةن خةةارج المؤسسةةة إلثةةرا  ورفةةع أفةةا ة وفعاليةةة البحةةو  

 بالمؤسسة.والدراسات المهنية 

مةةةن خةةةالل  بةةةط مرأةةةز المعلومةةةات التقنةةةي بوحةةةدات التةةةدريب بالمؤسسةةةةر  -
 البحو  .تبكة المعلومات لخدمة عمليات 

السةةةةةةتمرار فةةةةةةي تجهيةةةةةةز اإلدارة العامةةةةةةة للبحةةةةةةو  والدراسةةةةةةات المهنيةةةةةةة ا -
 بالعناصر البشرية المؤهلة واإلمكانيات الال مة لتحقيق أهدافها .
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 اف المحـددةدألها البرامج والمشاريع ذوات األولوية
 يةةةةادة التةةةةرابط بةةةةين البةةةةرامج التعليميةةةةة  3 4

 والتدريبية وبرامج البحو  .
ا  هيئةةةةة ضةةةةالبحةةةةو  التةةةةي تسةةةةتند إلةةةةى مبةةةةادرات أع شةةةةجيعت -

التةةدريب بالمؤسسةةة والتةةي ال تتطلةةب تمةةويال  مباتةةرا  مةةن قبةةل 
 المؤسسة.

السةةةةةتمرار فةةةةةي حةةةةةث أعضةةةةةا  الهيئةةةةةة التدريبيةةةةةة بالمؤسسةةةةةة ا -
لالسةةةتفادة مةةةن موضةةةوعات ونتةةةافج البحةةةو  التطبيقيةةةة التةةةي 

 والتدريب.تصدرها المؤسسة في عمليات التعليص 
يةةةةد أولويةةةةات للبحةةةةو  والدراسةةةةات تحد  4 4

المطلوبةةةةة مةةةةن واقةةةةع عمليةةةةات التعلةةةةيص 
والتةةدريب وتخصةةيص المةةوارد المتاحةةة 
 لنشاط البحو  وفق ه   األولويات :

ضع خطة سنوية لتنفي  البحو  المقترحة بالخطة الخمسية و  -
 بالتنسيق مع اللجنة االستشارية للبحو  .

 مةةة لمعرفةةة أسةةباب ارتفةةاع معةةدالت الت السةةتكمال الدراسةةاا - الكفا ة الداخلية: 1 4 4
الرسةةةةوب والتسةةةةرب وتةةةةدني الكفةةةةا ة الداخليةةةةة فةةةةي الوحةةةةدات 

 هة.1426 1425التعليمية والتدريبية في العا  
جرا  دراسةة لتطبيةق مفهةو  الحكومةة اإللكترونيةة بالمؤسسةة إ - الحكومة اإللكترونية: 2 4 4

 هة .1426 1425)حالة دراسية( في العا  
ة   وتحديةةةةةةةد يةةةةةةةطبيةةةةةةةق مشةةةةةةةروع المةةةةةةةؤهالت المهنيةةةةةةةة الو نت - لمؤهالت المهنية:ا 3 4 4

االحتياجةةةةات اإلداريةةةةة لنظةةةةا  المةةةةؤهالت المهنيةةةةة الو نيةةةةة   
 .هة1426 1425فحص المهني في العا  وتطوير نظا  ال

إجةةةرا  بحةةةةث حةةةول اسةةةةتحدا  وتطبيةةةق مقةةةةرر تعليمةةةي عةةةةن  - حفز االبداع واالبتكار *  4 4 4
 لكليات التقنية.اإلبداع لمتدربي ا

هـ(.1430 – 1425ضمن متطلبات الخطة الخمسية األولى للعلوم والتقنية )* 
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 اف المحـددةدألها البرامج والمشاريع ذوات األولوية
جرا  دراسة حول تطوير استراتيجيات التعليص الفنةي والتةدريب إ - :بياستراتيجيات التدر  5 4 4

بين فةةةةةةةي العةةةةةةةا  ة للمةةةةةةةدر المهنةةةةةةةي لتحقيةةةةةةةق المهةةةةةةةارات الال مةةةةةةة
 .هة1427 1426

ية والتدريبية لتطبيق التعلةيص اإللكترونةي مستكمال البيئة التعليا - التعليص اإللكتروني: 6 4 4
 .هة1427 1426ة المختلفة في العا  في وحدات المؤسس

رة التقنيةةةةة فةةةةي وحةةةةدات اجةةةةرا  دراسةةةةة إلنشةةةةا  مراكةةةةز نقةةةةل وإدإ - نقل التقنية: 7 4 4
 هة.1428 1427العا  المؤسسة المختلفة في 

جةةرا  دراسةةة حةةول سةةبل تطةةوير العمةةل اإلتةةرافي فةةي التعلةةيص إ - تطوير العمل اإلترافي: 8 4 4
 .هة1428 1427ب المهني في العا  الفني والتدري

اسةةتكمال دراسةةات متطلبةةات سةةوق العمةةل الحاليةةة والمسةةتقبلية  - دراسات سوق العمل: 9 4 4
لصةةناعات ايةةة )قطةةاع مةةن التخصصةةات التقنيةةة والفنيةةة والمهن

وخاصةةةةةة الةةةةةنفط والغةةةةةا  والبتةةةةةرو أيميةةةةةا  م قطةةةةةاع المقةةةةةاوالت 
واإلنشةةا ات م قطةةاع الزراعةةة والصةةناعات الغ افيةةة( فةةي العةةا  

 هة.1428 1427
جةةةرا  دراسةةةات الجةةةدوى حةةةول افتتةةةاح معاهةةةد متخصصةةةة فةةةي إ - دراسات الجدوى: 10 4 4

لعةةةا  السةةةالمة والصةةةحة المهنيةةةةم الثةةةروة السةةةمكية.. ألةةة  فةةةي ا
 هة.1429 1428

تطةةةةةةةةةةةةةوير تةةةةةةةةةةةةةدريب المعلمةةةةةةةةةةةةةين  11 4 4
 ن:يوالمدرب

ر تةةدريب المعلمةةين والمةةدربين لسةةد يجةةرا  دراسةةات حةةول تطةةو إ -
احتياجةةات المؤسسةةة مةةن الكةةوادر التقنيةةة والفنيةةة والمهنيةةة فةةي 

 هة.1429 1428العا  
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 اف المحةددةدألها البرامج والمشاريع ذوات األولوية
جةةةةةةرا  دراسةةةةةةة حةةةةةةول تطةةةةةةوير معرفةةةةةةة االتجاهةةةةةةات داخةةةةةةل وخةةةةةةارج إ - عامة:العالقات ال 12 4 4

 هة.1429 1428المؤسسة حول برامج أنشطة المؤسسة في العا  
سةةةةةةةة اراسةةةةةةة رفةةةةةةع مسةةةةةةةتوى الرضةةةةةةا الةةةةةةوظيفي فةةةةةةةي المؤسسةةةةةةة )در د - الرضا الوظيفي: 13 4 4

 هة.1430 1429استقصافية( في العا  
انيةةةة حةةةول إمكانيةةةة توحيةةةد القبةةةول فةةةي مختلةةةن جةةةرا  دراسةةةات ميدإ - مكتب تنسيق القبول: 14 4 4

رفيسةةي واحةةد وحةةدات المؤسسةةة التعليميةةة والتدريبيةةة ضةةمن مكتةةب 
 .هة1430 1429في العا  

راسةةة موضةةوع الحةةوافز الماديةةة والمعنويةةة بمةةا يحقةةق توجيةةه نسةةب د - الحوافز: 15 4 4
لتحةاق بوحةدات المؤسسةة المختلفةة المحددة من األعةداد المتقدمةة ل

مج وتخصصةةةةةةةةةةات ذات نوريةةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةةادرة فةةةةةةةةةةي العةةةةةةةةةةا  نحةةةةةةةةةةو بةةةةةةةةةةرا
 هة.1430 1429

ريب راسةةةة االسةةةتفادة مةةةن بةةةرامج المحاكةةةاة فةةةي التعلةةةيص الفنةةةي والتةةةدد - برامج المحاكاة: 16 4 4
 .هة1430 1429المهني في العا  
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
العمةةةةةةل علةةةةةةةى دعةةةةةةةص المةةةةةةةوارد المتاحةةةةةةةة  5 4

 ة المؤسسة للنشاط البحثي.بميزاني
علةةى  يةةادة مخصصةةات األنشةةطة البحثيةةة وتمويةةل البحةةو   لالعمةة -

 في ميزانية المؤسسة مع الجهات المختصة .

االسةةةةةتمرار فةةةةةي االتصةةةةةال بالجهةةةةةات المعنيةةةةةة الحكوميةةةةةة وخاصةةةةةة  -
بمدينةةةةةة الملةةةةة  عبةةةةةدالعزيز للعلةةةةةو  والتقنيةةةةةة والجامعةةةةةات المحليةةةةةة 

ز ودعةةةةةةص النشةةةةةةاط البحثةةةةةةي لالسةةةةةةتفادة مةةةةةةن إسةةةةةةهاماتهص فةةةةةةي تعزيةةةةةة
 سسة.ؤ بالم

 يةةةةادة مسةةةةاهمة القطةةةةاع الخةةةةاص فةةةةي    6 4
تمويةةةةل النشةةةةاط البحثةةةةي فةةةةي المؤسسةةةةة 
 وخاصة في مجال البحو  المشترأة.

مةةةةن القطةةةةاع األهلةةةةي تهةةةةتص  جةةةةرا  أعمةةةةال بحثيةةةةة مشةةةةترأة ممولةةةةةإ -
 بقضايا التدريب التقني والمهني.

العالقةةةةة  ق مةةةةع الجهةةةةات ذاتيكثيةةةةف عمليةةةةات االتصةةةةال والتنسةةةةت -
ومؤسسات وترأات القطةاع الخةاص لةدعص تمويةل النشةاط البحثةي 

 هة.1426 1425بالمؤسسة ابتدا  من عا  
إنشةةةةا  قواعةةةةد بيانةةةةات متخصصةةةةة فةةةةي  7 4

مجةةةةاالت البحةةةةو  المهنيةةةةة والتطبيقيةةةةة 
 في المؤسسة.

بيانات للباحثين( من داخل المؤسسة وخارجهةا )مةن  ةنشا  )قاعدإ -
 ن ذوي الخبرة(.خالل استقطاب باحثين م

 .واألعمال العلمية( داخل المؤسسة نشا  )قاعدة بيانات لألبحا إ -
فعيةةل صةةفحة اإلنترنةةت الخاصةةة بةةاإلدارة ومحاولةةة ربطهةةا بمراكةةز ت -

المعلومات وقواعد البيانات التابعة للمؤسسة والمواقع األخرى ذات 
 العالقة.

ة العلميةةةةة فةةةةي المؤسسةةةةة يةةةةتنميةةةةة األور 8 4
 نتاج العلمي.الخاصة بنشر اإل

فعيةةةل دور اللجنةةةة االستشةةةارية للبحةةةو  لتشةةةمل جوانةةةب تطويريةةةة ت -
 جديدة للعملية البحثية.

صةةةدار مجلةةةة علميةةةة دوريةةةة محكمةةةة تعنةةةى بةةةالبحو  والدراسةةةات إ -
 المهنية المتعلقة بنشا ات المؤسسة التعليمية والتدريبية.
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
 نامج الخامس : خدمة المجتمع والفحص المهني لبر ا
 االت خدمة المجتمع والتدريب المستمر :جرنامج مستمر دوك مشروعات لتغطية نشا ات المؤسسة في مب

 خدمة المجتمع والتدريب المستمر. 5/1
تنميةةةةةةةة العالقةةةةةةةة بةةةةةةةين المجتمةةةةةةةع  1 1 5

ومرافةةةةةةةةةةق المؤسسةةةةةةةةةةة التعليميةةةةةةةةةةة 
والتدريبيةةةةةةةةة مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل تقةةةةةةةةديص 

 والدورات التدريبية. البرامج

تنويةةةع الفئةةةات المسةةةتفيدة مةةةن بةةةرامج خدمةةةة المجتمةةةع لتشةةةمل األفةةةراد  -
خالل تسويق ه   البرامج لدى جميع واألهلية والقطاعات الحكومية 

 هة.1426 1425الفئات المستهدفة ابتدا  من عا  

وفير اإلمكانيةةةات وعقةةةد النةةةدوات والمحاضةةةرات والملتقيةةةات العلميةةةة تةةة -
تقويةةةة وتفعيةةةل مهمةةةة المؤسسةةةة ومرافقهةةةا المختلفةةةة فةةةي  ىالهادفةةةة إلةةة

 هة.1426 1425خدمة المجتمع ابتدا  من عا  

يةةةةادة أعةةةةداد المتةةةةدربين فةةةةي البةةةةرامج التدريبيةةةةة خةةةةالل الخطةةةةة وفةةةةق    -
 الجدول التالي:

 المجموع هـ29/1430 هـ28/1429 هـ27/1428 هـ26/1427 هـ25/1426 برنامج خدمة المجتمع

 إجمالي المتدربين

 128622 35841 29867 24889 20741 17284 العدد الفعلي
 34160 9518 7932 6610 5509 4591 العدد المكافئ

 الخريجون

 128303 35770 29807 24814 20680 17232 العدد الفعلي
 34079 9501 7917 6591 5493 4577 العدد المكافئ
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
االسةةةةةةتمرار فةةةةةةي التعةةةةةةرف علةةةةةةى  2 1 5

احتياجةةةةةةةةةةةةةةات المجتمةةةةةةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةةةةةةي 
المجةةةةةةةةةةةةاالت الفنيةةةةةةةةةةةةة والمهنيةةةةةةةةةةةةة 
وتنفيةةةةةةةةةةةةة ها داخةةةةةةةةةةةةةل الوحةةةةةةةةةةةةةدات 

 التدريبية وخارجها.

يبيةةةةة ر صةةةةر احتياجةةةةات أفةةةةراد المجتمةةةةع ومؤسسةةةةاته التعليميةةةةة والتدح -
وتلبيةةة هةة   االحتياجةةات بمةةا يخةةد  نشةةر الةةوعي التقنةةي والمهنةةي فةةي 

 هة.1426 1425المجتمع ابتدا  من عا  

صةةةر االحتيةةةاج للتةةةدريب علةةةى رأس العمةةةل فةةةي المجةةةاالت الفنيةةةة ح -
والمهنية من خةالل اسةتمارات تعةد لهة ا الغةرك وتنفية ها مةن خةالل 

 اإلمكانات المتوفرة في المؤسسة أو خارجها.

صةةدار أتيبةةات وأدلةةة لبةةرامج تةةدريب خدمةةة المجتمةةع بالمؤسسةةة وتو يعهةةا إ -
 وأهلية.ن أفراد ومؤسسات حكومية على فئات المجتمع المختلفة م

نفيةةةة  التةةةةدريب الصةةةةيفي للطةةةةالب والمتةةةةدربين مةةةةن داخةةةةل المؤسسةةةةة ت - 
وخارجهةةةةا بالتنسةةةةةيق مةةةةع و ارة العمةةةةةل فةةةةي جميةةةةةع منةةةةا ق المملكةةةةةة 

( سةةةنويا  ممةةةا %20ريب بنسةةةبة )ع فةةةي البةةةرامج وفةةةرص التةةةدسةةةوالتو 
 :يحقق

 استثمار أوقات الفراغ عند الطالب في اإلجا ة الصيفية. 
 نمية مهاراتهص اإلبدارية وغرس حب المهن في أذهانهصت. 

 شر الوعي التقني والمهني من خالل تنوع التخصصاتن. 
وثيةةةةةق العالقةةةةةة بالتنسةةةةةيق مةةةةةع وأالةةةةةة و ارة العمةةةةةل وتةةةةةؤوك العمةةةةةل ت -

 ومكاتب العمل في المنا ق لزيادة فرص التدريب.

راسةةةة إتاحةةةة مقاعةةةد مجانيةةةة ضةةةمن بةةةرامج خدمةةةة المجتمةةةع القافمةةةة د -
 وي االحتياجات الخاصة من أفراد المجتمع.ل 

دورات تقهيةةةةةةل تتناسةةةةةب مةةةةةةع ذوي و راسةةةةةة تصةةةةةميص بةةةةةةرامج تةةةةةدريب د -
 االحتياجات الخاصة.
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 داف المحةددةهألا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
لعمل على مواكبة الموا ن للتطورات المتسارعة في العلو  التقنيةة عةن ا - ( 2 1 5تابع ) 

تقنيةةة ابتةةدا  ورات تدريبيةةة سةةنوية فةةي مختلةةن مجةةاالت ال ريةةق إقامةةة د
 .هة1426 1425من عا  

 تاحةةةة الخةةةدمات المكتبيةةةة لفئةةةات المجتمةةةع فةةةي جميةةةع المكتبةةةات التابعةةةةإ -
 .مؤسسة ووضع الضوابط الال مة ل ل لل

االستفادة من الخبرات المتةوفرة  3 1 5
فةةةي القطةةةاعين العةةةا  والخةةةاص 
فةةةةةةةةةةي تنفيةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةرامج خدمةةةةةةةةةةةة 

 .المجتمع

ضةةع اإلجةةرا ات الال مةةة للتعةةاوك والتنسةةيق مةةع الخبةةرات المتاحةةة فةةي و  -
القطةةةةاع العةةةةا  والخةةةةاص لتفعيةةةةل خةةةةدمات مراكةةةةز خدمةةةةة المجتمةةةةع فةةةةي 

 هة.1426 1425نشطتها ابتدا  من عا  أالمؤسسة وتنوع 

الستفادة من اإلمكانيات المتةوافرة فةي القطاعةات خةارج المؤسسةة لةدعص ا -
 خدمة المجتمع بالمؤسسة. الخدمات التي تقدمها مراكز

لتنسةةيق مةةع عمةةادات ومراكةةز خدمةةة المجتمةةع فةةي الجامعةةات السةةعودية ا -
بةةدول مجلةةس  والخليجيةةة مةةن خةةالل لجنةةة عمةةدا  مراكةةز خدمةةة المجتمةةع

التعةةةةةةاوك الخليجةةةةةةي لالسةةةةةةتعانة بةةةةةةبعض الخبةةةةةةرات المتةةةةةةوفرة لةةةةةةدى هةةةةةة   
 الجامعات في تقديص خدمات مرأز خدمة المجتمع للفئات المختلفة.

تحديةةةةةةةةةةةةةةد مجةةةةةةةةةةةةةةاالت البحةةةةةةةةةةةةةةو   4 1 5
والدراسةةةةةةةات واالستشةةةةةةةارات التةةةةةةةي 

 يحتاجها المجتمع والقيا  بها.
 

واالستشةةارات  صةر احتياجةةات المجتمةع فةةي مجةال البحةةو  والدراسةاتح -
بشةةكل دوري مةةن خةةالل اسةةتمارات يةةتص تصةةميمها لهةة ا الغةةرك وتنفيةة ها 

 من خالل اإلمكانات المتاحة بالمؤسسة.
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 داف المحةددةهألا ع ذوات األولويةالبرامج والمشاري
المسةةةةاهمة فةةةةي تنفيةةةة  بةةةةرامج    5 1 5

والبةةةةةةةةةةةرامج  أمةةةةةةةةةةرا  المنةةةةةةةةةةا ق
الخاصةةةةةةةةة بتةةةةةةةةدريب األخةةةةةةةةرى 

وتقهيةةةةةةةل الشةةةةةةةباب السةةةةةةةعودي 
 وتو ين الوظافن.

التدريبيةة الو نيةة  نفي  دورات وبرامج تدريبية لصالل البرامج والمشاريعت -
حقةةةةق تةةةةو ين الوظةةةةافن وفةةةةق مةةةة أرة التفةةةةاهص مةةةةع تلةةةة  المشةةةةاريع بمةةةةا ي

بمختلةةةةةةةةن المجةةةةةةةةاالت اإلداريةةةةةةةةة والمهنيةةةةةةةةة والفنيةةةةةةةةة ابتةةةةةةةةدا  مةةةةةةةةن عةةةةةةةةا  
 هة.1426 1425

تفعيةةةةةةةةل التةةةةةةةةدريب اإلنتةةةةةةةةاجي    6 1 5
داخةةةةةةةةةةةةةةل وخةةةةةةةةةةةةةةارج وحةةةةةةةةةةةةةةدات 

 يبية .ر المؤسسة التد

يجةةةاد وحةةةدات للتةةةدريب اإلنتةةةاجي ضةةةمن الوحةةةدات التدريبيةةةة بالمؤسسةةةة إ -
 تعنى بالتدريب اإلنتاجي.

 مرأزية في منا ق المملكة.نشا  ورش صيانة إ -

 قامة ورش خدمة للمجتمع لإلسها  في تنمية الموارد بالمؤسسة.إ -

حويةةةل بعةةةض مرافةةةق التةةةدريب بالمؤسسةةةة إلةةةى وحةةةدة إنتةةةاج جزفيةةةة مةةةن ت -
 ل تنفي  مشاريع تخد  المجتمع وتوفر موردا  ماديا  للمؤسسة.خال

ة فةي الستفادة من منتجات ورش النجارة والمعادك فةي وحةدات المؤسسةا -
 تقثيث جز  من مرافق وإدارات المؤسسة.

 لفحص المهني:ا 5/2
تطبيةةةةةةةةةةةةق النظةةةةةةةةةةةةا  الةةةةةةةةةةةةو ني  1 2 5

 للمؤهالت المهنية.

الستفادة من التعاوك السعودي البريطاني للنظا  الو ني للمؤهالت ا -
 المهنية.

 لشقك.ابط ما تص تحصيله من اقتراحات وندوات ومؤتمرات به ا ر  -

  ات للمؤهالت المهنية.ضع معايير وأساليب وإجراو  -

جرا  الدراسات الميدانية لتحديد المهارات القياسية لكل مهنة بمشارأة إ -
 الجهات ذات العالقة.

حديةةد نظةةا  االختبةةارات الال مةةة علةةى ضةةو  المهةةارات القياسةةية لتحديةةد ت -
 مستوى الكفا ة للمهنيين.
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
ب وإجرا ات يتصميص نماذج وأسال 2 2 5

موحدة للفحص المهنةي وتطويرهةا 
لمختلن الفئات في أل تخصةص 
ومهنة داخل هيكةل العمالةة الفنيةة 
بالتعةةاوك بةةين المؤسسةةة والجهةةات 

 ذات العالقة.
 

وضع التصاميص والمواصفات الال مة لتنفي  وحدات الفحص المهني من  -
له   الوحدات ابتدا   ةات االستيعابيالتجهيزات والنواحي الفنية وتقدير الطاق

 هة.1426 1425من عا  
تكوين لجنة متخصصة استشارية لتصميص نماذج وأساليب موحدة إلجرا ات  -

الفحص المهني لمختلن الفئات وفق هيكل العمالة الفنية بالتعاوك مع الجهات 
 هة.1426 1425ذات العالقة ابتدا  من عا  

لجها  المتابعة واإلتراف بالمؤسسة  ةاإلداريتقهيل وتدريب الكوادر الفنية و  -
 هة.1427 1426ابتدا  من عا  

اقتراح واعتماد اللوافل والقواعةد   3 2 5
المنظمةةةةةةةة لعمليةةةةةةةات الفحةةةةةةةص 
المهني للعمال الفنيين ومتابعة 

 تنفي ها وتطويرها.

فحص المهني للعمالة بالتنسيق مع لوضع اللوافل والقواعد المنظمة ل -
 هة.1426 1425ابتدا  من عا  الجهات المعنية 

حديد أولويات المهن وأماكن الفحص ذات األولوية أمرحلة أولية ت -
 هة.1427 1426للتطبيق ابتدا  من عا  

البةةةةةةةد  فةةةةةةةي تطبيةةةةةةةق الفحةةةةةةةص   4 2 5
هني للعمالة وتة ليل عقبةات الم

 .تنفي  

ومراكز للفحص  تحفيز القطاع الخاص إلسهامه في إيجاد وحدات -
في منا ق المملكة مقابل رسو  يتص تحصيلها من المهني للعمالة 

 الب الفحص المهني تحت إتراف المؤسسة ورقابتها ابتدا  من عا  
 هة.1427 1426

لتوسع في تطبيق الفحص المهني من خالل وحدات المؤسسة ا -
واالستفادة من اإلمكانيات المتوفرة في المؤسسات والمنشآت 

 هة.1428 1427عا  صصة في القطاع الخاص ابتدا  من خالمت

صدار تهادات ورخص فحص مهنية للعمالة الو نية والوافدة ابتدا  إ -
 هة.1428 1427من عا  
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
 لبرنامج السادس: التشغيل والصيانة:ا
تهةا وفقةا  نتها ونظافاالستمرار في تشغيل جميع مرافق المؤسسة وصيا - لمشاريع تحت التنفيذ :ا 6/1

 :للتالي
 المرأز الرفيس. 
 (30ألية تقنية ). 

 (94معهد تدريب ). 

  والتدريب.مرأز التطوير 

االهتمةةةا  بصةةةيانة المنشةةةآت القافمةةةة المخصصةةةة لممارسةةةة األنشةةةةطة  -
 وتجهيزها.الغير صفية 

 لمشاريع الجديدة والقائمة:ا6/2
 الوقافية:لصيانة ا   1 2 6

 

قافيةةةةةة للمحافظةةةةةة علةةةةةى األصةةةةةول انة الو يةةةةة  بةةةةةرامج الصةةةةةيفضةةةةةع وتنو  -
 هة .1426 1425مالية للمؤسسة ابتدا  من عا  الرأس

عص عمليات الصيانة ال اتية وتطويرهةا فةي هة   الوحةدات بمةا يحقةةق د -
ترتةةيد اإلنفةةاق فةةي المؤسسةةة والقطاعةةات األخةةرى المستفيةةةدة مةةن هةة   

 البرامج.

ريب داخليةةة ن خةةالل دورات تةةدمةةفةةع أفةةا ة فنيةةي الصةةيانة ودعمهةةص ر  -
 وخارجية لتحسين أدافهص.
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
االهتمةةةةةةا  بصةةةةةةيانة المرافةةةةةةق   2 2 6

والتجهيةةةةزات القافمةةةةة للحفةةةةا  
عليها في حالة تشغيلية تتيل 
أقصةةةةةةةةى قةةةةةةةةدر مةةةةةةةةن أفةةةةةةةةا ة 

 .فل التكاليياالستخدا  وتقل

ووظةةةةافن فنيةةةة تخصصةةةةية  فعيةةةل الصةةةيانة ال اتيةةةةة بإيجةةةاد بنةةةةد للتشةةةغيلت -
 وتعيين موا نين عليها داخل أل مرفق .

 . مني للصيانة الوقافية لكل مرفق فعيل الصيانة الوقافية بعمل برنامجت -

 فعيل الصيانة العالجية.ت -

 يس النمطية .يقامتخفيض تكاليف الصيانة باستخدا  المواصفات وال -

فةةي المسةةتقبل هميةةة اتةةتمال أي مشةةروع علةةى بةةرامج التشةةغيل والصةةيانة أ  -
 السنوية.وتكاليفها 

راعةةةةةاة تقليةةةةةل متطلبةةةةةات الصةةةةةيانة بقةةةةةدر اإلمكةةةةةاك عنةةةةةد إعةةةةةداد تصةةةةةاميص م -
 المشاريع.

هميةةةة أك تشةةةمل أعمةةةال الصةةةيانة وجةةةود برنةةةامج الصةةةيانة الوقافيةةةة يتحةةةدد أ  -
 تشغيلها.بعمر الوحدة أو معدل 
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
 لسابع : اإلنشــاءات:لبرنامج اا
 :شاريع تحت التنفيذم 7/1
تحسةةةةةةةةةين وتطةةةةةةةةةوير مبةةةةةةةةةاني    1 1 7

وحةةةةةةةةةدات التةةةةةةةةةدريب القافمةةةةةةةةةة 
لتتناسةةةةةةةب مةةةةةةةع االحتياجةةةةةةةات 

 التدريبية.

 -استكمال المشاريع اإلنشافية التي تحت التنفي  وفقا  لآلتي : -
 واإلضافات.برنامج الترميص *   
 وتجهيزها.إنشا  الكليات التقنية *   
 وتجهيزها.إنشا  المعاهد التدريبية  *  
 استكمال إنشا ات المعاهد التدريبية القافمة. *  

 *    اإلتراف على المشاريع.
 دراسات وتصاميص. *   
بكات حاسةةةةةوبية فةةةةةي مبةةةةةاني وحةةةةةدات التةةةةةدريب تةةةةةإنشةةةةةا  *   

 القافمةة.

إيجةةةةةاد مقةةةةةرات نموذجيةةةةةة لوحةةةةةدات التةةةةةدريب القافمةةةةةة )الكليةةةةةات  -
 المؤسسة.تدريب( وفق احتياج التقنيةم معاهد ال

 : لمشاريع الجديدةا 7/2
إنشةةةةةةةةا  الوحةةةةةةةةدات التدريبيةةةةةةةةة        

والمسةةةةةةةةةةةةاندة فةةةةةةةةةةةةي مختلةةةةةةةةةةةةن 
 المنا ق على النحو اآلتي :

 
 :الكليات التقنية 7/2/1

 

( ألية تقنيةة وافتتاحهةا خةالل فتةرة الخطةة علةى النحةو 50إنشا  ) -
( أليةات 7) أليةة فئةة )ب( م( 29)أليةة فئةة )أ( م ( 14)اآلتي: 
 فئة )ج(.

 

إنشةةةةا  أليةةةةة تطبيقيةةةةة إلعةةةةداد المةةةةدربين بالمؤسسةةةةة فةةةةي العةةةةا   -
 هة.1426 1425
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 ألهداف المحـددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
( معاهد تدريب فني ومهني وافتتاحها في مختلن 108إنشا  ) -  :معاهد التدريةةةةب 2 2 7

 منا ق المملكة على النحو اآلتي:

( 60معهةةةةةد فئةةةةةة )ب( م )( 28)معهةةةةةد فئةةةةةة )أ( م ( 20)  
 معهد فئة )ج(

إنشا  فصول وورش في معاهد التدريب القافمة لتوسيع  اقتها  -
 االستيعابية.

 ( معهد تدريب في السجوك .26إنشا  ) -
إنشةةةةةةا  المرافةةةةةةق الترويحيةةةةةةة والرياضةةةةةةية فةةةةةةي مختلةةةةةةن مرافةةةةةةق  - الوحدات المساندة: 3 2 7

 سسة وتجهيزها.ؤ الم
وضةةةع معةةةايير خاصةةةة لتصةةةاميص   3 7

 :المرافق التدريبية
دراسةةةةةةة إعةةةةةةداد مقةةةةةةاييس ومعةةةةةةايير خاصةةةةةةة لتصةةةةةةاميص المرافةةةةةةق  -

 التدريبية تتضمن :

 حديةد المسةاحة الال مةة للمتةدرب حسةب التخصةص ووفةةق ت
 الدولية.المقاييس 

  عتمةةةاد التجهيةةةزات والمرافةةةق المسةةةاندة الةةةال   توفرهةةةا بكةةةل ا
 مرفق تدريبي.

جيةةةةة للوحةةةةدات التدريبيةةةةة حسةةةةب البةةةةرامج إعةةةةداد تصةةةةاميص نموذ -
وبطاقةةةةةةةات اسةةةةةةةتيعابية مختلفةةةةةةةة تغطةةةةةةةي احتياجةةةةةةةات المنةةةةةةةا ق 

 )مدينة محافظة مرأز إداري( وفق ما يلي:

 صاميص الكليات التقنية فئات )أ م ب م ج( .ت 

 صاميص معاهد التدريب فئات ) أ م ب م ج( .ت 
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 ألهداف المحةددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية
تشةةةةةةةةةةةجيع القطةةةةةةةةةةةاع الخةةةةةةةةةةةةاص     4 7

للمشةةةةةةارأة فةةةةةةي تنفيةةةةةة  وتمويةةةةةةل 
اإلنشةةةةةا ات والمرافةةةةةق الخاصةةةةةة 

 بالمؤسسة.

تنفيةةةةةة  جةةةةةةز  مةةةةةةن اإلنشةةةةةةا ات الخاصةةةةةةة بمرافةةةةةةق المؤسسةةةةةةة  -
 طة .خوتمويلها عن  ريق القطاع الخاص خالل ال

لمشةةةارأة فةةةةي المناتةةةةط واالجتماعةةةات وورش وفةةةةرق العمةةةةل ا -
المشةةاريع مةةن قبةةل  الخاصةةة بتطةةوير قواعةةد وأسةةاليب تمويةةل

القطةةةةاع الخةةةةاص واالسةةةةتفادة مةةةةن ذلةةةة  فةةةةي تمويةةةةل مشةةةةاريع 
 المؤسسة.

مةةل لقةةا  سةةنوي علةةى مسةةتوى أةةل مجلةةس تعلةةيص فنةةي مةةع ع -
الشةةةةةرأات التةةةةةي تقةةةةةع ضةةةةةمن منطقةةةةةة اختصةةةةةاص المجلةةةةةس 

 .تمويل اإلنشا ات الخاصة بالمؤسسةشارأة في ملتحفيز ال
قاعةةةات حفيةةز رجةةةال األعمةةةال واألفةةةراد علةةى تمويةةةل إقامةةةة )ت -

دراسية ومعامل وورش التدريب( فةي وحةدات التةدريب مقابةل 
 إ الق أسمافهص على ه   الورش والقاعات .

شةةةةارأة القطةةةةاع الخةةةةاص فةةةةي تنفيةةةة  المنشةةةةآت عةةةةن  ريةةةةق م -
 اإليجار مع الوعد بالتملي .



 

 (112 ) 

D خطة التنمية الثامنة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.\إدارة التخطيط\ملفاتي\: doc 

 
 ألهداف المحةددةا البرامج والمشاريع ذوات األولوية

التنسةةةةةةةةةةيق مةةةةةةةةةةةع و ارة الشةةةةةةةةةةةئوك    5 7
يةةة والقرويةةة العتمةةاد مواقةةع البلد

خاصةةةةةةةةةةةةة لمرافةةةةةةةةةةةةق المؤسسةةةةةةةةةةةةة 
التدريبيةةةةةةةةةةةةةةة والمسةةةةةةةةةةةةةةاندة فةةةةةةةةةةةةةةي 
المخططةةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةةي تعتمةةةةةةةةةةدها 

 الو ارة في أنحا  المملكة.

عتمةةةاد مواقةةةع خاصةةةة لمرافةةةق المؤسسةةةة فةةةي المخططةةةات التةةةي ا  -
 عتمدها الو ارة في مختلن المنا ق .ت

 التدريبية.وفير األراضي المناسبة إلنشا  المباني ت -

أراٍك لبنةةةةةا  وحةةةةةدات سةةةةةكنية خاصةةةةةة بالمعسةةةةةكرات  خصةةةةةيصت -
والنشا ات المرأزية فةي المؤسسةة فةي أةل منطقةة لتسةهيل تنفية  
البةةةةةةةةةةةةرامج غيةةةةةةةةةةةةر المنهجيةةةةةةةةةةةةة المرأزيةةةةةةةةةةةةة ابتةةةةةةةةةةةةدا  مةةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةةا  

 هة.1426 1425

س المنةةةةةا ق فةةةةةي تةةةةةوفير األراضةةةةةي الخاصةةةةةة لفعيةةةةةل دور مجةةةةةات -
 بوحدات التدريب بالمؤسسة .

ي تطبيةةةةةةةق الهندسةةةةةةةة القيميةةةةةةةة فةةةةةةة  6 7
 مشاريع المؤسسة.

 الصيانة.قليل احتياجات ت -

 لعمل على تخفيض التكلفة الكلية للمشاريع.ا -

 هدافه.لتحقق من مناسبة المشروع إلا -
 



 

 (113 ) 

D:\ خطة التنمية الثامنة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني\إدارة التخطيط\ملفاتي .doc  

  (8/1جدول رقم )
 جدول المتطلبات المالية حسب أبواب الميزانية

 الجهــة : وزارة العمل 
 نيالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهفرع الجهة : 

 المتبقي لما 
 الخطةبعد 

 إجمالي تكلفة الخطة
 هـ1425-1430

 االعتماد لعام مخصصات سنوات الخطــــــــــة
 هـ1425-1430

 
 هـ1425/1426 هـ1426/1427 هـ1427/1428 هـ1428/1429 هـ1429/1430 البيــــان

 البرامج والمشروعات تحت التنفيذ:        
 الباب األول النفقات المتكررة : 1037.50 1061.46 1086.02 1111.20 1137.02 1163.45 5559.15  
 الباب الثاني     353.77 355.77 355.77 355.77 355.77 355.77 1778.85  
 الباب الثالث   200.51 200.51 200.51 200.51 200.51 200.51 1002.55  
 المجموع الفرعي 1591.78 1617.74 1642.30 1667.48 1693.30 1719.73 8340.55  

 الباب الرابع المشروعات : 413.21 424.07 360.45 306.38 260.43 176.06 1527.39 226.06

  9867.94 1895.79 1953.73 1973.86 2002.75 2041.81 2004.99 
مجموع البرامج والمشروعات تحت 

 التنفيذ
 : الجديدالبرامج والمشروعات              0.00 
 الباب األول النفقات المتكررة :   31.00 61.00 92.00 141.00 286.00 611.00  
 الباب الثاني     20.23 31.34 52.54 73.10 94.10 271.31  
 الباب الثالث     4.01 8.10 12.27 16.50 20.87 61.75  
 المجموع الفرعي 0.00 55.24 100.44 156.81 230.60 400.97 944.06  

 الباب الرابع المشروعات :   88.63 176.62 255.23 325.82 389.34 1235.64 1211.22
 مجموع البرامج والمشروعات الجديدة 0.00 143.87 277.06 412.04 556.42 790.31 2179.70  

 : إجمالي التكاليف             0.00 
 لمتكررة :الباب األولالنفقات ا      1037.50 1092.46 1147.02 1203.20 1278.02 1449.45 6170.15  
 الباب الثاني   353.77 376.00 387.11 408.31 428.87 449.87 2050.16  
 الباب الثالث   200.51 204.52 208.61 212.78 217.01 221.38 1064.30  
 المجموع الفرعي 1591.78 1672.98 1742.74 1824.29 1923.90 2120.70 9284.61  

 الباب الرابع المشروعات :  413.21 512.70 537.07 561.61 586.25 565.40 2763.03 1437.28
 إجمالي التكاليف 2004.99 2185.68 2279.81 2385.90 2510.15 2686.10 12047.64 1437.28
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 (8/2جدول رقم )
 اإليرادات المتوقعة

 
 

 وزارة العمل الجهــة :
 هنيالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب الم فرع الجهة :

 )بماليين الرياالت(                  

 إيرادات الخطة إجمالي

 هـ1425/430

 السنوات    الخطــــة سنـــوات  إيرادات

 هـ1424/1425 هـ1425/1426 هـ1426/1427 هـ1427/1428 هـ1428/1429 هـ1429/1430 البيان

       
 الجاريـة اإليرادات

       
 الجديـدة * اإليرادات

       
 اإليـرادات مجموع

 اإليرادات مصدر يوضح 
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 (8/3جدول رقم )
 )حسب المراتب والكوادر الوييفية( االحتياجات اإلضا ية من الويائف اإلدارية والمهنية والقوى العاملة األخرى الذين يعينون على الباب األول

 الجهـــة : وزارة العمل 
 تدريب المهنيالمؤسسة العامة للتعليم الفني والفرع الجهة : 

 المجموع في نهاية الخطة
 هة1430 1429
 (1  +3 ) 

(3) 
 المجموع 
خالل 
سنوات 
 الخطة
1425/

 هـ1430

(2) 
 الثامنة المطلوب إضافته في أل سنة من سنوات الخطة

(1) 
عا   بداية في المتوفر

 هة1425 1424
 المجموع المتوفر في نهاية

 هة1424 1423
 
 

 س س. غ. س % التصنيف الوظيفةةةةةي
1429 
 هة1430

1428 
 هة1429

1427 
 هة1428

1426 
 هة1427

1425 
 هة1426

 الوظافن المشغولة الشاغرة
 الشاغرة

 الوظافن المشغولة

 س غ. س. س غ. س. 

 
100% 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 : وظافن المدنيين )الوظافن العامة( *
 ا ةو ير ونافب و ير والممت -

96% 140 3372 1949 283 395 352 402 517 336 3 1225 288 3 1184 
المراتةةةةب مةةةةن األولةةةةى حتةةةةى الخامسةةةةة  -

 عشرة
 الوظافن الصحية * 15 26 6 24 19 4 5 7 7 7 7 33 48 40 60%

 #  الوظافن الفنية *               
 وظافن أعضا  هيئة التدريس * 275 417 233 285 415 225 209 117 116 114 109 665 1320 270 83%
 الوظافن التعليمية * 6306 482 237 6430 595 706 1552 1206 1408 1578 1414 7158 13251 1638 89%
 المجموع الفرعي 7781 928 814 7965 1032 1272 2283 1732 1883 2094 1813 9805 17992 2088 90%
 المسةةتخدموك  * 280 - 53 300 - 72 88 66 67 85 67 373 745 - 100%
 ( العمةةةةال* 933 4 43 957 4 19 70 53 61 68 61 313 1293 - 100%
 اإلجمالي 8994 932 910 9222 1036 1363 2441 1851 2011 2247 1941 10491 20029 2088 91%

 مالي العدد المطلوب إضافته خالل سنوات الخطة الخمس.إج (3)   المطلوب إضافته أل سنة على حدة وليس تراكميا  . (2)    غير سعودي غ. س. :  س:  سعودي

 ضمن المراتب . #
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 (8/4جدول )
 والبعثات التدريبيـة الدورات من وتخرجـه التحاقـه المتوقع العدد

 وزارة العمل الجهــة :
 المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع الجهة :

  عدد الملتحقين والمتخرجيـــــــــــن
 البيــان هـ1425/1426 هـ1426/1427 هـ1427/1428 هـ1428/1429 هـ1429/1430 المجمـوع

  ملتحقون  متخرجون  ملتحقون  متخرجون  ملتحقون  متخرجون  ملتحقون  متخرجون  ملتحقون  متخرجون  ملتحقون  متخرجون 
 المــــــــنح الدراســــــــية والبعثــــــــات            

 : واإليفاد
 دبلوم 50 23 50 27 50 34 50 36 50 43 250 163
 بكالوريوس 70 55 75 60 80 65 90 75 100 85 415 340
 # ماجستير 290 175 290 265 290 270 300 275 300 285 1470 1270

 دكتوراه 15 8 15 10 15 10 20 15 20 15 85 58
 الدورات اإلدارية : 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 950 950

 الدورات المهنية : 3125 3125 3274 3274 3411 3411 3544 3544 3682 3682 17036 17036

898 898 194 194 187 187 180 180 172 172 165 165 

ــــــــا ــــــــة ل ــــــــة والمهني دورات الفني
 المساعدة :

 الدورات الكتابية : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 100 100
 رات العمال :دورات تحسين مها 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50

19034 19034 4096 4096 3951 3951 3811 3811 3666 3666 3510 3510 
 # مجموع التدريب

20865 21254 4524 4566 4352 4411 4190 4246 4028 4096 3771 3935 
 المجموع العام

 تظر أن يتم فيها التحاقه ، وكذلك الحال بالنسبةستغرقها دورات التدريب وعلى ذلك فأن الطالب الذي يتلقى تدريباً في الخارج لمدة ثالث سنوات ال يدرج إال مرة واحدة في السنة التي ينيجب إدراج كل موظف في القائمة )خانة التحاق( مرة واحدة فقط بغض النظر عن طول المدة التي ت
 للتخرج.

 ( سنوياً.600( بمعدل )3000( سنوياً وتدريب )50( بمعدل )250هـ( أبتعاث )1430 – 1425ضمن متطلبات الخطة الخمسية األولى للعلوم والتقنية )# 
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 :األخرى جهات الالتنسيق مع  (9)
 

 الجهـــة البرنامـــج
 التخطيط.و  االقتصاد و ارة - برنامج التعليص والتدريب. 1 9
 .يو ارة التعليص العال - 
 و ارة العمل. - 
 و ارة المالية. - 
 اإلعال .الثقافة و و ارة  - 
 الجامعات. - 
 الجهات الحكومية األخرى. - 
 القطاع الخاص. - 
 التخطيط.االقتصاد و و ارة  - اإلدارة والتشغيل. 2 9
الغةةةةةةةةةرف التجاريةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةنارية وبعةةةةةةةةةض  - 

 أصحاب العمل.
 الهيئات المحلية واإلقليمية والدولية. - تنمية القوى العاملة. 3 9
 و ارة الخدمة المدنية 
 رة العامةمعهد اإلدا 
 التخطيط.االقتصاد و و ارة  - البحو  والدراسات. 4 9
 مدينة المل  عبدالعزيز للعلو  والتقنية . - 
 العمل.و ارة  
 الجامعات. - 
 مصلحة اإلحصا ات العامة. - 
 الغرف الصنارية التجارية. - 
 و ارة الشئوك البلدية والقروية. - اإلنشا ات. 5 9
 .و ارة المالية - 
 .القطاع الخاص 
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  الفرص المتاحة للقطاع الخاص: (10)

اضطالع القطاع الخاص بعمل مهص يتمثل في إمكةاك  الثامنةاستهدفت خطة التنمية 
 مساهمته في تمويل تنفي  بعض مشاريع قطاعات التعليص الفني والتدريب المهني.

ريةق التنسةيق بةين وسيتص اختيار المشاريع التي يمكن تمويلهةا فةي هة ا المجةال عةن  
جهةةةات االختصةةةاص والقطةةةاع الخةةةاص تبعةةةا  للظةةةروف واإلمكانةةةات المتاحةةةة خةةةالل سةةةنوات 

 .الثامنةخطة التنمية 

 ع الخاص لجهود التدريب من خالل :ك ل  مساندة القطا
 برامج التدريب األهلي.  - 1
 برامج التدريب المشترك.  - 2
 .العملبرنامج التدريب على رأس  - 3
 .المهنيالفحص  - 4
 التدريب التعاوني. - 5
 برنامج البحو  والدراسات المهنية. - 6
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 المالحق
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ـــــــي دراســـــــة   1/1/12 االســـــــتمرار ف

احتياجات السوق مـن المهـن وردراجهـا 
 .ضمن برامج المؤسسة

ــالنفط،  - ــدة واإلســتراتيجية للمملكــة )ك ــدة فــي المجــاالت الرائ ــاح أقســام جدي افتت
 * والبيئة( الغاز، البترو كيمياء ،

تفعيــــــل مشــــــاركة القطــــــاع   1/1/15
ــــرامج  ــــة وتطــــوير ب الخــــاص فــــي تنمي

 التعليم الفني والتدريب المهني.

 استقطاب كفاءات علمية من القطاع الخاص للتدريب في المؤسسة * -

ـــــــي اســـــــتخ  1/1/17 ام دالتوســـــــع ف
التقنيــة الحديثــة فــي تجهيــزات ومعامــل 
وورش التدريب بالمؤسسة لرفع كفـاءة 

 ريب.التد

 التوسع في استخدام وتعليم تقنية المعلومات في التعليم الفني والمهني* -

 

ـــــــــة داســـــــــتح2/18 ـــــــــرامج لرعاي اث ب
 الموهوبين بالمؤسسة.

 استحداث مقرر تعليمي عن اإلبداع لمتدربي الكليات التقنية ويتطلب ذلت: * -

  )إعــداد بحــث حــول الموضــوع )ضــمن برنــامج الدراســات والبحــوث المهنيــة
 هـ.1425/1426 في العام

  هـ.1426/1427تدريب وتأهيل مدربين ابتداء من عام 

  هـ.1426/1427إعداد المقررات الالزمة في العام 

    هـ.1427/1428البدء في تطبيق المقرر بالكليات التقنية عام  -
( ســنويًا لتأهيــل 50( مبتعثــًا لنيــل درجــة الماجســتير بمعــدل )250ابتعــاث ) - تعــاث .باال   3/1/1

 وادر الالزمة من المدربين في المجاالت الرائدة واإلستراتيجية للمملكة.*الك
 (3/3تابع )

تشــجيع النمــو المهنــي الــذاتي  3/3
للعــــاملين فــــي المؤسســــة مــــن خــــالل 
تـــوفير فـــرص التعلـــيم الـــذاتي والتعلـــيم 
ــــة  ــــوفير الحــــوافز المادي المســــتمر، وت

 والمعنوية للمتميزين.

( 600الت الرائــدة واإلســتراتيجية للمملكــة )تــدريب ورعــداد المــدربين فــي المجــا -
 دورة سنويًا وفق ما يلي :)*(

 ( دورة سنويًا.200برامج تدريب في مجال تقنية المعلومات ) 
 ( دورة سنويًا.200برامج تطوير قدرات المدربين باستخدام التقنيات ) 

 ( دورة سنويًا.200برامج رفع قدرات المدربين في البرامج التقنية ) 
إجــراء بحـــث حــول اســـتحداث وتطبيـــق مقــرر تعليمـــي عــن اإلبـــداع لمتـــدربي  - حفز اإلبداع واالبتكار *  4/4/4

 الكليات التقنية.
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 )أ( الملحق
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون لاير(            مؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهنيالجهة : ال فرع

 إجمالي البيـــــــان
 التكاليف

 السنويــــــــــة المخصصات
 تكاليف إجمالي

 الخطة
 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 ( : اإلنشاءات 7)  البرنامج الرياض : منطقة

                 : المشاريع تحت التنفيذ :أولا 

 0.00 1.04 0 0 0.3 0.35 0.39 1.04 بالرياضعلى الكلية التقنية  الشراف

 0.00 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 1.66 وتجهيز المعهد الزراعي بالخرج توسعة

 0.00 1.27 0.00 0.10 0.36 0.36 0.45 1.27 ي بالزلفيانشاءات المعهد الصناع استكمال

 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 1.20 6.00 7.2 وتجهيز الكلية التقنية بالرياض استكمال

 0.00 5.28 0.00 0.00 0.00 2.00 3.28 5.28 بالرياضالكلية التقنية  انشاء

 22.00 45.00 5.00 8.00 10.00 10.00 12.00 67 بالرياضمبنى المؤسسة  انشاء

 0.00 14.60 0.00 0.00 1.60 6.00 7.00 14.6 بالرياضمركز تدريب مهني  انشاء

 0.00 16.39 2.80 3.19 3.20 3.50 3.70 16.39 بالرياض التصالتمباني كلية  ترميم

الدوادمي، وادي الدواسر،  في  التقنيةوتجهيز كليات  انشاء
 الزلفي المجمعة،

180 22.00 24.00 25.00 39.00 43.00 153.00 27.00 

المهني في )شقراء،  التدريبمباني مراكز  استبدال
 المجمعة، الفالج، عفبف(

62 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 26.00 36.00 

 85.00 271.44 54.8 55.29 45.46 53.41 62.48 355.4 ي تحت التنفيذتالمشروعات ال تكاليف إجمالي
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( رامجالب تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 : المشاريع الجديدة :ثانياً 

 97.26 22.74 6.83 4.23 4.23 4.08 3.37 120 التقنية بالقويعية  الكلية

 97.26 22.74 6.83 4.23 4.23 4.08 3.37 120 التقنية بالمزاحمية  الكلية

 102.01 17.99 5.47 4.23 4.23 4.06 0 120 التقنية بعفيف  الكلية

 102.01 17.99 5.47 4.23 4.23 4.06 0 120 التقنية باألفالج  الكلية

 134.35 10.00 3.3 3.3 4.23 0 0 145 بمدينة الرياض الثالثة التقنية الكلية

 134.35 10.65 3.3 3.3 4.05 0 0 145 التقنية بالدر ية  الكلية

 100.54 3.46 1.73 1.73 0 0 0 104 التقنية بشقراء  الكلية

 118.35 1.65 1.65 0 0 0 0 120 التقنية بحوطة بني تميم  الكلية

 45.6 14.4 3.42 3.42 2.83 2.54 2.19 60 بالدر ية تدريب معهد

 38.09 11.91 2.8 2.8 2.36 2.11 1.84 50 تدريب بالمزاحمية معهد

 33.50 6.5 1.82 1.82 1.51 1.35 0 40 تدريب برماح معهد

 41.90 8.1 2.28 2.28 1.85 1.69 0 50 تدريب بمركز ساجر معهد
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   ـةالجهــ
 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

 56.98 3.02 1.37 1.00 0.65 0 0 60 الرابعتدريب بمدينة الرياض  معهد

 37.44 2.56 0.91 1.00 0.65 0 0 40 والجبيلةتدريب بمركز العيينة  معهد

 37.44 2.56 0.91 1.00 0.65 0 0 40 تدريب بالسليل معهد

 47.21 2.79 1.14 1.00 0.65 0 0 50 تدريب بالزلفي معهد

 37.44 2.56 0.91 1.00 0.65 0 0 40 يب بالحريقتدر  معهد

 38.54 1.46 0.73 0.73 0 0 0 40 تدريب بضرما معهد

 38.54 1.46 0.73 0.73 0 0 0 40 االرطاويةتدريب بمركز  معهد

 48.18 1.82 0.91 0.91 0 0 0 50 تدريب بمركز الحاير معهد

 38.54 1.46 0.73 0.73 0 0 0 40 تدريب بثادق معهد

 59.27 0.73 0.73 0 0 0 0 60 الخامستدريب بمدينة الرياض  هدمع

 49.31 0.69 0.69 0 0 0 0 50 تدريب بمركز الدلم معهد

 39.45 0.55 0.55 0 0 0 0 40 تدريب بحريمالء معهد

 1567.94 176.06 53.56 51.59 36.17 23.97 10.77 1744 الجديدةتكاليف المشروعات  إجمالي

 1657.94 442.5 103.36 106.88 81.63 77.38 73.25 2099.4 الرياض منطقةروعات تكاليف مش إجمالي
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             ني والتدريب المهنيالجهة : المؤسسة العامة للتعليم الف فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 :: المشاريع تحت التنفيذ أوالً  مكة المكرمة: منطقة

 0.00 11.61 0.00 0.00 0.00 5.41 6.20 11.61 مركز التدريب المهني بتربة وتجهيز انشاء

 0.00 15.50 2.38 2.48 2.95 3.57 4.12 15.5 المهني رابغ التدريبوتجهيز مركز  انشاء

 0.00 90.00 15.00 15.00 15.00 20.00 25.00 90 ) القنفذة ، والطائف ( في  التقنيةوتجهيز كليات  انشاء

) مكة المكرمة،  فيالمهني   التدريبمباني مراكز  استبدال
 ،والليث( وجدة

46.5 7.50 5.70 3.90 3.90 2.10 23.10 23.40 

 0.00 10.80 0.00 1.40 2.40 3.50 3.50 10.8 التجاري في الطائف الثانوي مبني المعهد  استبدال

 23.40 151.01 19.48 22.78 24.25 38.18 46.32 174.41 لتنفيذتحت ا يتالتكاليف المشروعات  إجمالي
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             هنيالجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب الم فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 : المشاريع الجديدة :ثانياً 

 117.52 27.48 8.26 8.41 5.41 4.11 4.29 145 ة القائمة( بمدينة مكة)إنشاء مبنى للكلي 

 90.01 13.99 4 3.39 3.39 3.21 0 104 التقنية بخليص  الكلية

 109.44 10.56 3.94 3.81 2.81 0 0 120 التقنية بالجموم  الكلية

 96.05 7.95 2.75 2.75 2.45 0 0 104 التقنية بالخرمة  الكلية

 115.62 4.38 2.19 2.19 0 0 0 120 ة بمركز بحرة التقني الكلية

 139.72 5.28 2.64 2.64 0 0 0 145 بمدينة مكة المكرمة الثانية التقنية الكلية

 100.54 3.46 1.73 1.73 0 0 0 104 التقنية برابغ  الكلية

 143.27 1.73 1.73 0 0 0 0 145 التقنية بالطائف الثانية  الكلية

 143.27 1.73 1.73 0 0 0 0 145 دة الثالثة التقنية بج الكلية

 47.17 12.83 3.42 3.38 2.30 2.54 2.19 60 الثانيتدريب بمحافظة جدة  معهد

 30.45 9.55 2.28 2.28 1.84 1.69 1.46 40 تدريب بمركز ميسان معهد

 39.24 10.76 2.85 1.99 1.99 2.11 1.82 50 الجمومتدريب بمحافظة  معهد

 30.44 9.56 2.28 2.28 1.85 1.69 1.46 40 حافظة رنيةتدريب بم معهد
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

 30.40 9.6 2.28 2.28 1.89 1.69 1.46 40 تدريب بمركز أضم  معهد

 33.50 6.5 1.82 1.82 1.51 1.35 0 40 الخرمةيب بمحافظة تدر  معهد

 33.50 6.5 1.82 1.82 1.51 1.35 0 40 تدريب بمركز القوز معهد

 51.58 8.42 2.73 1.82 1.82 2.05 0 60 الثاني المكرمةتدريب بمدينة مكة  معهد

 45.79 4.21 1.14 1.14 1.93 0 0 50 تدريب بمركز بحرة معهد

 37.28 2.72 0.91 0.91 0.90 0 0 40 حافظة خليصتدريب بم معهد

 37.73 2.27 0.91 0.91 0.45 0 0 40 الكاملتدريب بمحافظة  معهد

 37.73 2.27 0.91 0.91 0.45 0 0 40 تدريب بمركز المويه معهد

 57.82 2.18 1.09 1.09 0 0 0 60 الثالثتدريب بمحافظة جدة  معهد

 57.82 2.18 1.09 1.09 0 0 0 60 ثالثال المكرمةتدريب بمدينة مكة  معهد

 57.82 2.18 1.09 1.09 0 0 0 60 الثاني الطائفتدريب بمحافظة  معهد

 38.54 1.46 0.73 0.73 0 0 0 40 )نمرة( الشماليةتدريب بمركز العرضية  معهد

 39.45 0.55 0.55 0 0 0 0 40 تدريب بمركز المظيلف معهد

 59.27 0.73 0.73 0 0 0 0 60 الرابعتدريب بمحافظة جدة  معهد
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 بيـــــــانال
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

 59.27 0.73 0.73 0 0 0 0 60 الرابع المكرمةتدريب بمدينة مكة  معهد

 39.45 0.55 0.55 0 0 0 0 40 دين(اتدريب بمركز قياء )الشد معهد

 39.45 0.55 0.55 0 0 0 0 40 مالت بنيتدريب بمركز حداد  معهد

 1952.74 179.26 59.43 52.86 32.5 21.79 12.68 2132 الجديدةتكاليف المشروعات  إجمالي

 1987.14 319.27 67.91 75.64 56.75 59.97 59.00 2306.41 مشروعات منطقة مكة المكرمة تكاليف إجمالي
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 اليإجم

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 : المشاريع تحت التنفيذ :أوالً   منطقة المدينة المنورة

 0.00 33.71 0 0 9.71 12 12 33.71 تقنية بالمدنية كلية انشاء

المهني في ) العال، المهد،  التدريبوتجهيز مركز  انشاء
 2.1 3.9 3.9 5.7 7.5 62 بدر، ينبع (

23.10 38.90 

 0.00 10.80 0 1.4 2.4 3.5 3.5 10.8 التجاري في المدينة المنورة الثانوي مبني المعهد  استبدال

 38.90 67.61 2.10 5.30 16.01 21.20 23.00 106.51 تحت التنفيذ يتالتكاليف المشروعات  إجمالي

                 : المشاريع الجديدة :ثانياً 

 112.78 32.22 8.43 8.26 6.11 5.13 4.29 145 التقنية بينبع  الكلية

 101.02 18.98 5.47 5.47 4.98 3.06 0 120 التقنية بالعال الكلية

 115.62 4.38 2.19 2.19 0 0 0 120 التقنية ببدر الكلية

 30.18 9.82 2.5 2.28 1.89 1.69 1.46 40 العيص بمركزتدريب  معهد

 30.18 9.82 2.5 2.28 1.89 1.69 1.46 40 خيبر بمحافظةتدريب  معهد

 33.50 6.5 1.82 1.82 1.51 1.35 0 40 الحناكية بمحافظةتدريب  معهد
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 )أ( الملحق)تابع( 
 ة )الباب الرابع(والمشاريع ذوات األولوي البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

 38.58 1.42 0.69 0.73 0 0 0 40 رضوى  بجبلتدريب  معهد

 57.88 2.12 1.03 1.09 0 0 0 60 المدينة المنورة الثاني بالمدينةتدريب  معهد

 38.58 1.42 0.69 0.73 0 0 0 40 وادي الفرع )الفقير( بمركزتدريب  عهدم

  0 0 0 0 0 0 0 0 

 558.32 86.68 25.32 24.85 16.38 12.92 7.21 645 المشروعات الجديدة تكاليف إجمالي

 598.22 153.29 26.42 30.15 32.39 34.12 30.21 751.51 مشروعات منطقة المدينة المنورة تكاليف إجمالي

                 :القصيم  منطقة

                 اريع تحت التنفيذ :: المشأوالً 

 0.00 45.00 10.00 10.00 10.00 7.00 8.00 45 الرس فيالتقنية  كلية وتجهيز  انشاء

 0.00 45.00 10.00 10.00 10.00 7.00 8.00 45.00 تحت التنفيذ يتالتكاليف المشروعات  إجمالي

                 : المشاريع الجديدة :ثانياً 

 122.83 22.17 6.6 6.6 5.06 3.91 0 145 بمدينة بريدة )إنشاء مبنى للكلية القائمة(تقنية  كلية

 134.35 10.65 3.3 3.3 4.05 0 0 145 تقنية بمحافظة عنيزة  كلية

 102.69 1.31 1.31 0 0 0 0 104 تقنية بمحافظة البكيرية  كلية
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 )أ( الملحق)تابع( 
 )الباب الرابع(والمشاريع ذوات األولوية  البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 مال المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

 30.40 9.6 2.28 2.28 1.89 1.69 1.46 40.00 بمحافظة البكيرية تدريب معهد

 50.24 9.76 2.73 2.73 2.27 2.03 0.00 60.00 بمحافظة عنيزة تدريب معهد

 33.50 6.5 1.82 1.82 1.51 1.35 0.00 40.00 بمحافظة رياض الخبراء تدريب معهد

 38.58 1.42 0.69 0.73 0.00 0.00 0.00 40.00 بمحافظة االسياح تدريب معهد

 39.45 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 بمحافظة عيون الجواء تدريب معهد

 39.45 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 بمحافظة النبهانية تدريب معهد

                 المشروعات الجديدة تكاليف يإجمال

 591.49 62.51 19.83 17.46 14.78 8.98 1.46 654 مشروعات منطقة القصيم تكاليف إجمالي

                 الشرقية المنطقة

                 : المشاريع تحت التنفيذ :أوالً 

 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 1.00 1.60 2.6 المعهد الصناعي بالهفوف اشاءات استكمال

 0.00 15.50 2.38 2.48 2.95 3.57 4.12 15.5 مركز التدريب المهني في الخفجي وتجهيز انشاء

 25.00 20.00 2.00 3.00 3.00 5.00 7.00 45 حفر الباطن فيالتقنية  كلية  وتجهيز انشاء

 0.00 10.80 0.00 1.40 2.40 3.50 3.50 10.8 المعهد الثانوي التجاري في القطيف مبني استبدال

 25.00 48.90 4.38 6.88 8.35 13.07 16.22 73.90 المشروعات التي تحت التنفيذ تكاليف إجمالي
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 لالعم وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 المشاريع الجديدة : :ثانياً 

 94.81 25.10 6.83 4.95 4.95 4.08 4.38 120 القطيف  بمحافظةتقنية   كلية

 78.22 25.10 6.32 5.79 5.79 4.02 3.46 104 الخفجي  بمحافظةتقنية   كلية

 107.95 37.05 8.26 8.26 10.11 6.13 4.29 145 القائمة( للكليةاألحساء )إنشاء مبنى  بمحافظة  تقنية كلية

 100.72 19.28 5.47 5.47 4.28 4.06 0 120 ابقيق  بمحافظةتقنية   كلية

 111.19 8.81 2.73 2.73 3.35 0 0 120 القارة  بمركزتقنية   كلية

 115.62 4.38 2.19 2.19 0 0 0 120 سيهات  بمركزتقنية   كلية

 143.60 1.40 1.40 0 0 0 0 145 الجبيل  بمحافظةتقنية   كلية

 143.60 1.40 1.40 0 0 0 0 145 الثقبة  بمركزتقنية   كلية

 143.60 1.40 1.40 0 0 0 0 145 الخبر  بمحافظةتقنية   كلية

 38.01 11.99 2.85 2.85 2.36 2.11 1.82 50 ابقيق بمحافظة  تدريب معهد

 30.40 9.60 2.28 2.28 1.89 1.69 1.46 40 النعيرية بمحافظة  تدريب معهد

 50.24 9.76 2.73 2.73 2.27 2.03 0 60 األحساء الثاني )بالمبرز( بمحافظة  تدريب معهد

 33.50 6.50 1.82 1.82 1.51 1.35 0 40 العيون  بمركز  تدريب معهد
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

 41.86 8.14 2.28 2.28 1.89 1.69 0 50 الشعبة بقرية  تدريب معهد

 47.44 2.56 1.14 1.00 0.42 0 0 50 سيهات بمركز  تدريب معهد

 47.44 2.56 1.14 1.00 0.42 0 0 50 البطالية بقرية  تدريب معهد

 57.21 2.79 1.37 1.00 0.42 0 0 60 الثقبة بمركز  تدريب معهد

 48.18 1.82 0.91 0.91 0 0 0 50 القيصومة بمركز  تدريب معهد

 48.18 1.82 0.91 0.91 0 0 0 50 الطرف بقرية  تدريب معهد

 57.82 2.18 1.09 1.09 0 0 0 60 الجبيل بمحافظة  تدريب معهد

 38.54 1.46 0.73 0.73 0 0 0 40 رأس تنورة بمحافظة  تدريب معهد

 59.27 0.73 0.73 0 0 0 0 60 الخبر محافظةب  تدريب معهد

 49.31 0.69 0.69 0 0 0 0 50 صفوى  بمركز  تدريب معهد

 49.31 0.69 0.69 0 0 0 0 50 العمران بقرية  تدريب معهد

 59.27 0.73 0.73 0 0 0 0 60 الظهران بمركز  تدريب معهد

 39.45 0.55 0.55 0 0 0 0 40 العليا قرية بمحافظة  تدريب معهد

 1832.08 191.92 58.64 51.05 39.66 27.16 15.41 2024 المشروعات الجديدة تكاليف إجمالي

 1859.08 238.82 61.02 57.93 48.01 40.23 31.63 2097.90 مشروعات بالمنطقة الشرقية تكاليف إجمالي
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  ةموزع
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 عسير: منطقة

                 : المشاريع تحت التنفيذ :أوالً 

مركز التدريب المهني في ) رجال المع،  وتجهيز انشاء
 تهامة قحطان(

31 10.00 9.00 7.00 3.00 2.00 31 0.00 

 0.00 45 10.00 10.00 10.00 7.00 8.00 45 خميس مشيط في  تقنيةال ةوتجهيز كلي انشاء

 16.00 15 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 31 المهني في )النماص، ابها( التدريبمباني مراكز  استبدال

 16.00 91.00 15.00 16.00 20.00 19.00 21.00 107.00 المشروعات التي تحت التنفيذ تكاليف إجمالي

                 يع الجديدة :: المشار ثانياً 

 95.94 24.06 6.8 4.9 4.9 4.08 3.38 120 تقنية بمحافظة محايل عسير  كلية

 105.24 14.66 4.76 3.42 3.42 3.06   120 تقنية بمحافظة النماص  كلية

 125.77 19.23 6 4.66 4.66 3.91   145 بمدينة أبها )إنشاء مبنى الكلية القائمة( تقنية كلية

 100.07 1.87 1.73 1.73  0.47     104.00 تقنية بمحافظة يهران الجنوب  ليةك

 118.13 1.87 1.40 0.47        120.00 تقنية بمحافظة سراة عبيدة  كلية

 118.60 1.4 1.40         120.00 تقنية بمحافظة المجاردة  كلية
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 )أ( الملحق)تابع( 
 ة )الباب الرابع(والمشاريع ذوات األولوي البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

 118.60 1.4 1.40         120.00 تقنية بمحافظة احد رفيده  كلية

 118.60 1.4 1.40         120.00 تقنية بمحافظة بلقرن  كلية

 38.01 11.99 2.85 2.85 2.36 2.11 1.82 50.00 بمحافظة المجاردة تدريب معهد

 30.40 9.6 2.28 2.28 1.89 1.69 1.46 40.00 بمحافظة تثليث تدريب معهد

 33.50 6.5 1.82 1.82 1.51 1.35 0.00 40.00 بمركز تنومه تدريب معهد

 41.86 8.14 2.28 2.28 1.89 1.69 0.00 50.00 بمحافظة أحد رفيدة تدريب معهد

 50.24 9.76 2.73 2.73 2.27 2.03 0.00 60.00 بمحافظة خميس مشيط تدريب معهد

 38.09 1.91 0.91 0.60 0.40 0.00 0.00 40.00 بمركز الحريضة )إنشاء مبنى للمعهد القائم( تدريب معهد

 38.09 1.91 0.91 0.60 0.40 0.00 0.00 40.00 بمركز بارق )ساحل( تدريب معهد

 38.09 1.91 0.91 0.60 0.40 0.00 0.00 40.00 بمركز بللسمر تدريب معهد

 38.58 1.42 0.69 0.73 0.00 0.00 0.00 40.00 بمركز بحر أبو سكينة )خميس البحر( تدريب معهد

 39.45 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 بمركز وادي بن هشبل تدريب معهد

 39.45 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 بمركز قنا )قشيعة( تدريب معهد

 1321.77 127.23 41.37 34.71 24.57 19.92 6.66 1449 المشروعات الجديدة اليفتك إجمالي

 1345.77 210.23 48.37 50.71 44.57 38.92 27.66 1556.00 مشروعات منطقة عسير تكاليف إجمالي
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 تبوك منطقة

                 : المشاريع تحت التنفيذ :أوالً 

 6.47 14.18 1.00 2.47 3.02 3.57 4.12 20.65 تقنية بتبوك كلية انشاء

 1.00 30.00 1.00 3.00 7.00 9.00 10.00 31 مركز التدريب المهني في )ضباء، تيماء ( وتجهيز انشاء

 1.43 14.07 1.00 2.48 2.90 3.57 4.12 15.5 مركز التدريب المهني في تبوك مبني استبدال

 8.90 58.25 3.00 7.95 12.92 16.14 18.24 67.15 المشروعات التي تحت التنفيذ تكاليف إجمالي

                 : المشاريع الجديدة :ثانياً 

 101.89 18.11 5.47 5.47 4.11 3.06 0 120 تقنية بالوجه كلية

 38.01 11.99 2.85 2.85 2.36 2.11 1.82 50 تدريب باملج معهد

 30.40 9.6 2.28 2.28 1.89 1.69 1.46 40 تدريب بحقل معهد

 170.30 39.7 10.6 10.6 8.36 6.86 3.28 210 المشروعات الجديدة تكاليف إجمالي

 179.20 97.95 13.60 18.55 21.28 23.00 21.52 277.15 مشروعات منطقة تبوك تكاليف إجمالي



 

 (136 ) 

D:\ خطة التنمية الثامنة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني\إدارة التخطيط\ملفاتي .doc  

 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 حائل منطقة

                 : المشاريع تحت التنفيذ :أوالً 

 0.00 35.11 0.00 1.40 9.71 12.00 12.00 35.11 تقنية بحائل كلية انشاء

 1.38 14.12 1.00 2.48 2.95 3.57 4.12 15.5 مركز التدريب المهني في بقعاء وتجهيز انشاء

 1.38 14.12 1.00 2.48 2.95 3.57 4.12 15.5 مركز التدريب المهني في حائل مبني استبدال

 0.00 10.80 0.00 1.40 2.40 3.50 3.50 10.8 د الثانوي التجاري في حائلالمعه مبني استبدال

 2.76 74.15 2.00 7.76 18.01 22.64 23.74 76.91 المشروعات التي تحت التنفيذ تكاليف إجمالي

                 : المشاريع الجديدة :ثانياً 

 31.17 8.83 2.28 1.7 1.7 1.69 1.46 40 الغزالةتدريب بمحافظة  معهد

 34.03 5.97 1.82 1.4 1.4 1.35 0 40 بمحافظة الشنان تدريب معهد

 37.79 2.21 1 0.91 0.3 0 0 40 بمركز الحائط تدريب معهد

 101.99 18.01 5.1 5.01 3.4 3.04 1.46 120 الجديدةتكاليف المشروعات  إجمالي

 104.75 92.16 7.10 12.77 21.41 25.68 25.20 196.91 مشروعات منطقة حائل تكاليف إجمالي
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 ((هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 ــــــانالبيـ
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 الحدود الشمالية منطقة

                 : المشاريع تحت التنفيذ :أوالً 

 1.00 30.00 1.00 3.00 7.00 9.00 10.00 31 رفحاء( طريف،يز مركز التدريب المهني في ) وتجه انشاء

 1.00 30.00 1.00 3.00 7.00 9.00 10.00 31.00 المشروعات التي تحت التنفيذتكاليف  إجمالي

                 : المشاريع الجديدة :ثانياً 

 84.73 35.27 8.87 8.57 8.37 5.08 4.38 120 تقنية بمحافظة رفحاء كلية

 84.73 35.27 8.87 8.57 8.37 5.08 4.38 120 الجديدةتكاليف المشروعات  إجمالي

 85.73 65.27 9.87 11.57 15.37 14.08 14.38 151.00 مشروعات منطقة الحدود الشمالية تكاليف إجمالي
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 )أ( الملحق)تابع( 
 ابع(والمشاريع ذوات األولوية )الباب الر  البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 طةالخ بعد

                 جازان منطقة

                 : المشاريع تحت التنفيذ :أوالً 

 0.00 2.41 0.00 0.00 0.00 0.81 1.60 2.41 المعهد الزراعي بجازان وتجهيز انشاء

 26.38 25.56 2.38 3.47 5.02 6.57 8.12 51.94 كلية تقنية بجازان انشاء

 26.38 27.97 2.38 3.47 5.02 7.38 9.72 54.35 المشروعات التي تحت التنفيذ تكاليف إجمالي

                 : يدة: المشاريع الجدثانياً 

 88.71 31.29 6.73 6.73 8.37 5.08 4.38 120 تقنية بمحافظة صامطة  كلية

 26.12 18.28 5.04 5 4.18 4.06   44.4 تقنية بمحافظة صبيا  كلية

 63.15 11.25 3.95 3.95 3.35     74.4 تقنية بمحافظة أبو عريش  كلية

 94.21 4.19 2.19 2       98.4 تقنية بمحافظة بيش  كلية

 3.78 11.22 2.95 2.17 2.17 2.11 1.82 50 )بني مالت( الدائرتدريب بمحافظة  معهد

 38.80 11.20 2.95 2.16 2.16 2.11 1.82 50 تدريب بمحافظة بيش معهد

 46.83 13.17 3.82 3.41 2.41 2.34 2.19 60 عريشتدريب بمحافظة أبو  معهد
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني رعف

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

 49.93 13.07 3.82 3.41 2.41 2.24 2.19 60 بمحافظة صامطة تدريب معهد

 33.70 6.30 1.72 1.82 1.51 1.25 0 40 العارضةتدريب بمحافظة  معهد

 33.70 6.30 1.72 1.82 1.51 1.25 0 40 تدريب بمحافظة فرسان معهد

 33.70 6.30 1.72 1.82 1.51 1.25 0 40 تدريب بمركز الحقو معهد

 37.95 2.05 0.95 0.69 0.41 0 0 40 كز الموسمتدريب بمر  معهد

 47.66 2.34 1.24 0.69 0.41 0 0 50 تدريب بمحافظة ضمد معهد

 37.94 1.06 0.95 0.70 0.41 0 0 40 العيدابيتدريب بمحافظة  معهد

 48.23 1.77 0.86 0.91 0 0 0 50 )الريان( جازانتدريب بمركز وادي  معهد

 48.23 1.77 0.86 0.91 0 0 0 50 مسارحةالتدريب بمحافظة أحد  معهد

 38.58 1.42 0.69 0.73 0 0 0 40 تدريب بمحافظة الحرث )الخوبة( معهد

 39.45 0.55 0.55 0 0 0 0 40 تدريب بمركز المضايا معهد

 39.45 0.55 0.55 0 0 0 0 40 تدريب بمركز الطوال معهد

 49.31 0.69 0.69 0 0 0 0 50 تدريب بمركز  يفا معهد

 927.16 150.04 43.95 41.19 30.81 21.69 12.4 1077.2 الجديدةتكاليف المشروعات  إجمالي

 954.92 176.63 44.95 44.66 35.83 29.07 22.12 1131.55 مشروعات منطقة جازان تكاليف إجمالي
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  واتسنعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 نجران منطقة

                 : المشاريع تحت التنفيذ :أوالً 

 0.00 45.92 5.19 7.62 9.79 10.68 12.64 45.92 تقنية في نجران كلية انشاء

 0.00 10.80 0.00 1.40 2.40 3.50 3.50 10.8 التجاري في نجران الثانوي مبني المعهد  استبدال

 0.00 56.72 5.19 9.02 12.19 14.18 16.14 56.72 المشروعات التي تحت التنفيذ تكاليف إجمالي

                 : المشاريع الجديدة :ثانياً 

 38.01 11.99 2.85 2.85 2.36 2.11 1.82 50 تدريب بمحافظة شرورة معهد

 33.60 6.4 1.72 1.82 1.51 1.35 0 40 بمحافظة يدمة تدريب معهد

 38.57 1.43 0.7 0.73 0 0 0 40 بمحافظة حبونا تدريب معهد

 110.18 19.82 5.27 5.4 3.87 3.46 1.82 130 الجديدةتكاليف المشروعات  إجمالي

 113.18 73.54 7.46 14.42 16.06 17.64 17.96 186.72 مشروعات منطقة نجران تكاليف إجمالي
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 )أ( حقالمل)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي سنويــــــــــةال المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 الباحة منطقة

                 : المشاريع تحت التنفي  :أوال  

 1.86 32.63 2.63 6 7 8 9 34.49 تقنية بالباحة ألية انشا 

 0.00 15.50 2.38 2.48 2.95 3.57 4.12 15.5 المهني في المخواة  التدريبوتجهيز مرأز  انشا 

 0.00 10.80 0 1.4 2.4 3.5 3.5 10.8 التجاري في الباحة الثانوي مبني المعهد  استبدال

 1.86 58.93 5.01 9.88 12.35 15.07 16.62 60.79 المشروعات التي تحت التنفي  تكاليف إجمالي

                 : المشاريع الجديدة :انيا  ث

 60.23 7.67 2.86 2.16 2.65 0 0 67.9 تقنية بمحافظة بالجرتي  كلية

 59.48 8.42 2.92 2.85 2.65 0 0 67.9 تقنية بمحافظة قلوة كلية

 83.83 3.07 1.64 1.43 0 0 0 86.9 تقنية بمحافظة المندق  كلية

 38.37 11.63 3.18 1.26 2.26 2.11 1.82 50 بمحافظة بلجرتي تدريب معهد

 31.73 8.28 2.55 1.29 1.29 1.69 1.46 40 بمحافظة قلوة تدريب معهد

 34.11 5.89 1.72 1.41 1.41 1.35 0 40 بمحافظة المندق تدريب معهد
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)طة الخ سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

 37.52 2.48 1.38 0.7 0.4 0 0 40 بمحافظة القرى )القهاد( تدريب معهد

 37.52 2.48 1.38 0.7 0.4 0 0 40 بمحافظة العقيق تدريب معهد

 380.37 52.33 17.63 15.21 11.06 5.15 3.28 432.7 الجديدةتكاليف المشروعات  إجمالي

 382.23 111.26 22.64 25.09 23.41 20.22 19.90 493.49 مشروعات منطقة الباحة تكاليف إجمالي

                 : المشاريع تحت التنفيذ :أوالً   الجوف منطقة

 15.00 30.00 4 5 6 7 8 45 القريات فيالتقنية  كلية  وتجهيز انشاء

 0.00 10.80 0.00 1.40 2.40 3.50 3.50 10.8 المعهد الثانوي التجاري في الجوف مبني استبدال

 0.00 15.50 2.38 2.48 2.95 3.57 4.12 15.5 مركز التدريب المهني في الجوف مبني استبدال

 15.00 56.30 6.38 8.88 11.35 14.07 15.62 71.30 المشروعات التي تحت التنفيذ تكاليف إجمالي

                 : المشاريع الجديدة :ثانياً 

 93.82 4.58 2.39 2.19 0 0 0 98.4 طبرجل  بمركزتقنية  كلية

 37.68 12.32 3.18 2.85 2.36 2.11 1.82 50 الجندلتدريب بمحافظة دومة  معهد

 41.99 8.01 2.15 2.28 1.89 1.69 0 50 تدريب بمركز طبرجل معهد

 173.49 24.91 7.72 7.32 4.25 3.8 1.82 198.4 الجديدةتكاليف المشروعات  إجمالي

 188.49 81.21 14.10 16.20 15.60 17.87 17.44 269.70 مشروعات منطقة الجوف تكاليف إجمالي
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             عامة للتعليم الفني والتدريب المهنيالجهة : المؤسسة ال فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 : المشاريع تحت التنفيذ :أوالً 

 0.00 10.83 0 1.4 2.4 3.5 3.53 10.83 التدريبانشاء مراكز  استكمال

 0.00 1.06 0 0 0 0 1.06 1.06 واجهزة الحاسب اآللي معدات توريد

 0.00 2.04 0 0 0 0 2.04 2.04 اآللي الحاسب توسعة

 0.00 23.56 2.28 2.47 5.33 5.36 8.12 23.56 الكليات توسعة اعمال

 0.00 16.38 0 2.3 3.08 4 7 16.38 المشاريع الجديدة على شرافاال

 0.00 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1 بالمعاهد الزرا ية وتحسينات اضافات

 0.00 0.003 0 0 0 0 0.003 0.003 اضا ية انشاءات

 0.00 0.75 0 0 0 0 0.75 0.75 والتصاميم الدراسات استكمال

االحساء ، الدمام، مراكز تدريب مهني )  وتجهيز استبدال
 المدينة ، بريدة، الخرج (

74.92 17 17 17 15 8.92 74.92 0.00 

مراكز تدريب مهني )القنفذة، الدوادمي،  وتجهيز انشاء
 عرعر، صبيا، سراة عبيدة (

71.69 17 17 17 15 5.69 71.69 0.00 

معاهد تجارية )بريدة، خمبس مشيط، تبوك،  وتجهيز انشاء
 حساء(الرس، الدمام، األ

32.23 15 8 5 3 1.23 32.23 0.00 
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 ون ريال()ملي             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

 0.00 22.69 0 0 3.69 7.62 11.38 22.69 واضافات ترميمات

يشة، الدوادمي، القنفذة، ) الخرج، عرعر، ب كليات تجهيز
 الطائف، حفر الباطن

9.56 5 2.36 2.2 0 0 9.56 0.00 

اربع كليات تقنية جديدة) الجوف، الخرج،  وتجهيز انشاء
 عرعر، بيشة(

183 21 22 26.77 35.89 45.1 150.76 32.24 

( مراكز بالقويعية ، حوطة بني تميم، سدير، 7) انشاء
 بلقرن  يهران الجنوب، القريات، الدرب،

85.18 15.87 13 11 11 11 61.87 23.31 

 0.00 18 3.5 3.16 3.95 3.27 4.12 18 خمسة مراكز تدريب مهني في السجون  وتجهيز انشاء

كليـات تقنيــة فـي وادي الدواســر، المجمعــة ،  وتشــغيل تجهيـز
 خميس مشيط، الرس، الزلفي

30 8 7 6 5 4 30 0.00 

 55.55 526.44 81.72 94.22 103.4 110.1 137 581.993 التنفيذ العامةتحت  التيتكاليف المشروعات  إجمالي
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             دريب المهنيالجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والت فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 إجمالي  السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة تكاليف

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

         معاهد التدريب في السجون المشرعات الجديدة ل

                 :شروعات الجديدة : المالرياض  طقةمن

 0 5.7 2.1 1.3 1.3 1 0 6 معهد التدريب في سجن الخرج

 2.1 3.6 1.6 1 1 0 0 6 معهد التدريب في سجن شقراء

 3.7 2.3 1.3 1 0 0 0 6 معهد التدريب في سجن الدوادمي

 3.7 1.5 1 0.5 0 0 0 6 معهد التدريب في سجن الرياض )الملز(

 3.7 1.5 1 0.5 0 0 0 6 معهد التدريب في سجن عفيف

 13.2 14.6 7 4.3 2.3 1 0 30 الجديدةالمشروعات  تكاليف إجمالي

                 :شروعات الجديدة : الممكة المكرمة  منطقة

 2.4 3.6 1.6 1 1 0 0 6 معهد التدريب في سجن الطائف
 5 1 1 0 0 0 0 6 معهد التدريب في سجن القنفذة

 7.1 4.9 2.6 1.3 1 0 0 12 الجديدةتكاليف المشروعات  إجمالي
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 )أ( الملحق)تابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             دريب المهنيالجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والت فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 إجمالي  السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة تكاليف

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 :شروعات الجديدة : الم المدينة المنورة منطقة

 0 6 0 2.1 1.6 1.3 1 6 معهد التدريب في سجن المدينة المنورة

 5 1 1 0 0 0 0 6 معهد التدريب في سجن ينبع

 5 7 1 2.1 1.6 1.3 1 12 الجديدةالمشروعات  تكاليف إجمالي

                 :شروعات الجديدة : الم القصيم منطقة

 0 6 0 2.1 1.6 1.3 1 6 معهد التدريب في سجن بريدة

 0 6 2.1 1.6 1.3 1 0 6 معهد التدريب في سجن عنيزة

 3.7 2.3 1.3 1 0 0 0 6 معهد التدريب في سجن الرس

 3.7 14.3 3.4 4.7 2.9 2.3 1 18 الجديدةتكاليف المشروعات  إجمالي

                 :شروعات الجديدة : المالمنطقة الشرقية  منطقة

 0 6 0 2.1 1.6 1.3 1 6 اءمعهد التدريب في سجن األحس

 2.1 3.9 1.6 1.3 1 0 0 6 معهد التدريب في سجن القطيف

 5 1 1 0 0 0 0 6 معهد التدريب في سجن حفر الباطن

 7.1 10.9 2.6 3.4 2.6 1.3 1 18 الجديدةالمشروعات  تكاليف إجمالي
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 )أ( الملحقتابع( 
 بع(والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرا البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 تكاليف إجمالي  السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 طةالخ بعد

                 :شروعات الجديدة : المعسير  منطقة

 0 6 0 2.1 1.6 1.3 1 6 معهد التدريب في سجن بيشة

 0 6 2.1 1.6 1.3 1 0 6 معهد التدريب في سجن أبها

 3.7 2.3 1.3 1 0 0 0 6 معهد التدريب في سجن محايل عسير

 5 1 1 0 0 0 0 6 معهد التدريب في سجن يهران الجنوب

 8.7 15.3 4.4 4.7 2.9 2.3 1 24 الجديدةالمشروعات  تكاليف إجمالي

                 :شروعات الجديدة : المتبوك  منطقة

 0 6 2.1 1.6 1.3 1 0 6 معهد التدريب في سجن تبوك

 0 6 2.1 1.6 1.3 1 0 6 الجديدةتكاليف المشروعات  إجمالي

         منطقة حائل:
 0 6 0 2.1 1.6 1.3 1 6 معهد تدريب في سجن حائل

 0 6 0 2.1 1.6 1.3 1 6 إجمالي تكاليف المشروعات الجديدة
                 :شروعات الجديدة : الم الحدود الشمالية منطقة

 0 6 2.1 1.6 1.3 1 0 6 معهد التدريب في سجن عرعر

 5 1 1 0 0 0 0 6 هد التدريب في سجن رفحاءمع

 5 7 3.1 1.6 1.3 1 0 12 الجديدةالمشروعات  تكاليف إجمالي
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 )أ( الملحقتابع( 
 والمشاريع ذوات األولوية )الباب الرابع( البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             ؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهنيالجهة : الم فرع

 البيـــــــان
 إجمالي

 التكاليف

 إجمالي  السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة تكاليف

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 :ت الجديدة شروعا: المالباحة  منطقة

 1.06 4.9 2.6 1.3 1 0 0 6 معهد التدريب في سجن الباحة

 8.7 15.3 4.4 4.7 2.9 2.3 1 24 الجديدةالمشروعات  تكاليف إجمالي

                 :شروعات الجديدة : الم الجوف منطقة

 0 6 0 2.1 1.6 1.3 1 6 معهد التدريب في سجن سكاكا

 2.1 3.9 1.6 1.3 1 0 0 6 ب في سجن القرياتمعهد التدري

 2.1 9.9 1.6 3.4 2.6 1.3 1 12 الجديدةتكاليف المشروعات  إجمالي

 52.96 100.4 30.4 30.1 21.1 12.8 6 156 إجمالي التكاليف الكلية لمعاهد التدريب في السجون 

 9935.89 2808.33 610.70 586.25 561.61 537.07 512.70 12798.73 المؤسسة تكاليف إجمالي
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 (ب) الملحق
 (الثالثوالمشاريع ذوات األولوية )الباب  البرامج تكلفة

 (هـ1429/1430 -هـ 1425/1426)الخطة  سنواتعلى  موزعة
 العمل وزار:   الجهـــة

 )مليون ريال(             الجهة : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرع

 البيـــــــان
 ليإجما

 التكاليف

 تكاليف إجمالي السنويــــــــــة المخصصات
 الخطة

 لما المتبقي

 هـ1429/1430 هـ1428/1429 هـ1427/1428 هـ1426/1427 هـ1425/1426 الخطة بعد

                 

                 

  1002.55 200.51 200.51 200.51 200.51 200.51  : المشاريع تحت التنفيذ :ًً أوالً  

         

         

         

                 

         

  61.75 20.87 16.5 12.27 8.1 4.01  : المشاريع الجديدة :ثانياً  
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الملحق )جـ(

 

 المشاريع المقبولة
 وزارة العمل :    الجهـــة 

 لمهنيالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب ا فرع الجهة :

 المشروع البرنامج

  

  :اإلنشاءات برنامج 

 المشروعات : منطقة الرياض:

 .بالرياض إنشاء كلية إعداد المدربين 1/1 

 استبدال مباني مركز التدريب المهني الرياض الثاني. 1/2 

 استبدال مباني مركز التدريب المهني بوادي الدواسر. 1/3 

 يزات لتشغيل كلية الفندقة والسياحة بالمدينة المنورة.تجه 1/1 منطقة المدينة المنورة :

 استبدال مباني مراكز التدريب المهني بحفر الباطن. 1/1 المنطقة الشرقية:

 استبدال مباني مراكز التدريب المهني بالقطيف. 1/2 

 استبدال مباني مراكز التدريب المهني بمحايل عسير. 1/1 منطقة عسير :

 استبدال مباني مراكز التدريب المهني بالوجه. 1/1 منطقة تبوك :

 استبدال مباني مراكز التدريب المهني بالباحة. 1/1 منطقة الباحة :

 استبدال مباني مراكز التدريب المهني بجازان. 1/1 منطقة جازان :

 ( مراكز تدريب مهني بالسجون.6إنشاء ) 1/1 على مستوى المملكة:

 مهني جديدة بالسجون. ( مراكز تدريب6تجهيز ) 1/2 

 

 


