ملحم البرامج الخدريبيت لغاًاث الترفيع الىحىبي والجىازي في الخدمت املدهيت لعام 2022
صادربملخض ى أحكام املادة (/5أ) من أسس املشاركت في البرامج الخدريبيت لغاًاث الترفيع الىحىبي والجىازي

ملحم (أ)
أوال :كائمت البرامج ألاساسيت للترفيع الىحىبي والجىازي للفئت ألاولى
املسخىي

الدرحت
مً لاولى الى الخاصت

ألاول

الثاوي

الثالث

البرامج الخدريبيت املخصصت للدرحت
 الخفكير الاستراجُجي -ئدازة املخاطس ولاشماث

مً الثاهُت الى لاولى

 ئدازة املعسفت ئدازة لاداء والخميز املإسس ي -زسم السُاساث وصىع اللساز

مً الثالثت الى الثاهُت

 ئدازة الجىدة الشاملت مخلدم ئدازة الخغُير -حل املشكالث واجخاذ اللساز

مً السابعت الى الثالثت

 مهازاث جخطُط وجىظُم العمل مهازاث الخفكير والابداع -أساسُاث ئدازة الجىدة الشاملت

مً الخامست الى السابعت

 الاجصال والخىاصل الفعال مهازاث جحلُل وعسض البُاهاث -ئدازة ضغىط العمل

مً السادست الى الخامست  -املهازاث إلادازٍت املخكاملت
مً السابعت الى السادست  -جىجُه املىظف الجدًد

عدد الساعاث
20
20
20
30
02
20
20
02
20
02
20
25
25
02
30
30

إًضاحاث

 ًجىز للمىظف في الدرحت ألاعلىالالخحاق في أي برهامج جدريبي من
البرامج الخدريبيت للدرحت ألادوى منها
في هفس املسخىي في حال عدم
ً
مشاركخه في البرهامج مسبلا.
 مع مراعاة ما حاء في املادة (/44أ،ب)من هظام الخدمت املدهيتً ،جب على
املىظف املعين على أي درحت أن
ًلخحم ببرهامج:
 جىحيه املىظف الجدًد -املهاراث إلاداريت املخكاملت

ثاهيا :كائمت البرامج ألاساسيت للترفيع الىحىبي والجىازي للفئت الثاهيت
املسخىي

الدرحت

ألاول

مً الثاهُت الى لاولى
مً الثالثت الى الثاهُت

الثاوي

مً السابعت الى الثالثت
مً الخامست الى السابعت
مً السادست الى الخامست

الثالث

مً السابعت الى السادست
مً الثامىت ئلى السابعت
مً الخاسعت ئلى الثامىت

البرامج الخدريبيت املخصصت للدرحت
 ئدازة املعسفت ئدازة املخاطس ولاشماث ئدازة لاداء والخميز املإسس ي ئدازة الخغُير ئدازة الجىدة الشاملت (مخلدم) حل املشكالث واجخاذ اللساز مهازاث الخفكير وإلابداع أساسُاث ئدازة الجىدة الشاملت-

مهازاث جخطُط وجىظُم العمل
مهازاث جحلُل وعسض البُاهاث
الاجصال والخىاصل الفعال
ئدازة ضغىط العمل
املهازاث إلادازٍت املخكاملت
جىجُه املىظف الجدًد

عدد الساعاث
20
20
30
20
20
20
25
20
20
02
25
02
02
02

إًضاحاث
 ًجىز للمىظف في الدرحت ألاعلىالالخحاق في أي برهامج جدريبي من
البرامج الخدريبيت للدرحت ألادوى
منها في هفس املسخىي في حال عدم
ً
مشاركخه في البرهامج مسبلا.
 مع مراعاة ما حاء في املادة(/44أ،ب) من هظام الخدمت
املدهيتً ،جب على املىظف املعين
على أي درحت أن ًلخحم ببرهامج:
 جىحيه املىظف الجدًد -املهاراث إلاداريت املخكاملت

ملحم (ب)
كائمت البرامج العامت
 .1برامج جدريبيت ًىفرها معهد إلادارة العامت:
ً ت تتخم الامخُ ت تتاز م ت تتً ف ت تتري الا ت ترامي بم ت تتا ًخىاف ت تتم م ت تتع طبُع ت تتت الىظُف ت تتت ال ت تتي ٌش ت تتغلها املىظ ت تتف وامله ت تتازاث املطلىج ت تتت للىظُف ت تتت ت تتسٍطت او ت تتجامها م ت تتع
املسجكصاث املحددة في املادة ( )4مً أسس املشازكت في الارامي الخدزٍبُت لغاًاث الترفُع الىجىبي والجىاشي ،وجخضمً ما ًلي:
اسم البرهامج

#

الفئت املستهدفت

عدد الساعاث

1

حعصٍص ممازساث الحىكمت

30

كافت املىظفين ممً جخطلب طبُعت عملهم الخعسف على ممازساث الحىكمت

2

ئسعاد مخللي الخدمت

12

3

ئدازة الاجخماعاث الركُت

15

4
5
6

الخحىل السكمي
اسدشساف املسخلبل
التركيز على الىخائي

20
25
10

7

ئدازة العالكت مع الشسكاء

20

8
9

دزاساث الجدوي الاكخصادًت
السكسجازٍت وإدازة املكاجب

20
20

العاملين في املكاجب لامامُت (مكاجب مدمت الجمهىز)
مدزاء املدًسٍاث وزؤساء لاكسام ،املىظفين ال ي جخطلب طبُعت عملهم الخحضير
لالجخماعاث
مدزاء املدًسٍاث زؤساء لاكسام املخخصىن واملعىُىن في الخحىل الالكترووي
العاملين في مجال الخخطُط واملخابعت وجطىٍس لاداء املإسس ي
العاملين في مجال الخخطُط وجطىٍس لاداء املإسس ي
العاملين في وحداث جطىٍس لاداء املإسس ي ،املعىُين بادامت ئدازة العالكاث مع سكاء
الدائسة بمخخلف جصيُفاتهم ومسخىٍاتهم
مدزاء املشازَع املعىُين بخحلُل املشازَع وإعداد دزاساث الجدوي
مدزاء وميسلين املكاجب ،السكسجازٍت

 10الخمكين

20

املدزاء وزؤساء الاكسام

 11ئدازة وجصيُف الىثائم

20

 12إلادازة الفعالت للعمل عً بعد

15

إلادازة الفعالت لصفحاث الخىاصل
13
الاجخماعي السسمُت

15

العاملين في مجال ئدازة الخىثُم ولاز فت في اللطاع العام
اغلي الىظائف اللُادًت والىظائف إلا سافُت والعاملين في الىحداث الخىظُمُت للمىازد
البشسٍت  ،زؤساء فسق العمل واللجان وكل مً جخطلب وظُفت عمله ئدازة العمل عً بعد
املعىُين بادازة ومخابعت صفحاث الخىاصل الاجخماعي السسمُت الخاصت بالدوائس،
والعاملين في وحداث الاجصال وإلاعالم والعالكاث العامت

 14زائد لاعمال الحكىمي

20

جمُع مىظفي اللطاع العام

 15كخابت الخلازٍس الفىُت واملساسالث

20

جمُع مىظفي اللطاع العام

 16مهازاث الاجُكُذ والاروجىكىل

20

 17فً الخعامل مع مخللي الخدمت

25

 18فً الخعامل مع وسائل إلاعالم

20

 19حىكمت املىازد البشسٍت

02

العاملين في ئدازة املىازد البشسٍت

 20ئدازة املصاًا الىظُفُت

52

العاملين في ئدازة املىازد البشسٍت

 21سُاساث املىازد البشسٍت

52

العاملين في ئدازة املىازد البشسٍت

جحدًد الاحخُاجاث الخدزٍبُت وإعداد
22
مطط الخدزٍب

02

العاملين في ئدازة املىازد البشسٍت

 23ئدازة املىافب املحترفت

02

العاملين في ئدازة املىازد البشسٍت

اغلي الىظائف اللُادًت وإلا سافُت ،العاملين في العالكاث العامت  ،الدشسٍفاث
واسخلبال الىفىد ،مىظفي مدمت الجمهىز
العاملين في املكاجب لامامُت ومكاجب مدمت الجمهىز ،مساكص الاجصال في املإسساث
الحكىمُت
العاملين في الىحداث الخىظُمُت املعىُت بالخعامل مع وسائل إلاعالم ،الىاطلين إلاعالمُين،
ومً جخطلب طبُعت عملهم الخعامل مع وسائل إلاعالم

#
24
25
26
27
28
29
30

اسم البرهامج
إلادازة الاستراجُجُت
ئدازة لاداء املإسس ي وجحدًد الىخائي
أدواث الجىدة
الخفكير الخصمُمي
فىدست العملُاث وجطىٍس الخدماث
زجط لاداء الفسدي باألداء املإسس ي
جلُُم لاثس الدشسَعي

عدد الساعاث
30
02
52
52
02
52
02

العاملين في ئدازة جطىٍس لاداء املإسس
العاملين في ئدازة جطىٍس لاداء املإسس
العاملين في ئدازة جطىٍس لاداء املإسس
العاملين في ئدازة جطىٍس لاداء املإسس
العاملين في ئدازة جطىٍس لاداء املإسس
العاملين في جطىٍس لاداء املإسس ي
العاملين في جطىٍس لاداء املإسس ي والىحداث اللاهىهُت
العاملين في الىحداث الخىظُمُت ذاث العالكت بالشساء ،وحداث السكابت الداملُت
والخازجُت ،أعضاء اللجان املعىُت بالشساء) ،لجان الشساء ،اللجان الفىُت ،لجان
الاسخالم ،أمىاء سس اللجان ،املسدشازون اللاهىهُىن و العاملىن في الىحداث اللاهىهُت،
العاملىن في ئدازة املخاشن واملسخىدعاث ،املسشحىن للعمل في ئدازة الشساء وإدازة املخاشن
واملسخىدعاث
العاملين في الىحداث الخىظُمُت ذاث العالكت بالشساء ،وحداث السكابت الداملُت
والخازجُت ،أعضاء اللجان املعىُت بالشساء( ،لجان الشساء ،اللجان الفىُت ،لجان
الاسخالم ،أمىاء سس اللجان ..الخ) ،املسدشازون اللاهىهُىن و العاملىن في الىحداث
اللاهىهُت ،العاملىن في ئدازة املخاشن واملسخىدعاث ،املسشحىن للعمل في ئدازة الشساء
وإدازة املخاشن واملسخىدعاث ،املدزاء املالين ومدزاء السكابت
العاملين في املشترًاث واللىاشم واملسخىدعاث
كافت مىظفي اللطاع العام

12

العاملين في وحدة السكابت الداملُت

15

العاملين في وحدة السكابت الداملُت

20
02

العاملين في وحدة السكابت الداملُت والشإون اللاهىهُت
كافت مىظفي اللطاع العام

02

كافت مىظفي اللطاع العام

20

العاملين في العالكاث العامت والدسىٍم ووحداث جطىٍس لاداء املإسس ي

20

العاملين في وحداث العالكاث العامت والدسىٍم ووحداث جطىٍس لاداء املإسس ي

12
6

العاملين في الادازاث املالُت و اغلي الىظائف اللُادًت والا سافُت
العاملين في ئدازاث املىازد البشسٍت

20

العاملين في اللطاع الصحي

 31إلادازة الفعالت للشساء الحكىمي

02

 32حىكمت ئجساءاث الشساء الحكىمي

02

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
44
44

ئدازة املخصون واملسخىدعاث
الركاء الاصطىاعي
الحىكمت الس ُدة وأعمال وحدة
السكابت الداملُت
مطط وحدة السكابت الداملُت املبيُت
على املخاطس
جلُُم املخاطس اللاهىهُت واملإسسُت
الامخثال ملعاًير النزافت الىطني
حعصٍص اللدزاث املإسسُت للىكاًت مً
الفساد
الدسىٍم السكمي
ئدازة السمعت املإسسُت وجحسين
الصىزة الرفىُت
ادازة املىاشهت املىجهت بالىخائح
اعداد جدول الدشكُالث
Risk Management in Healthcare
Sector
لامً السُاراوي

الفئت املستهدفت

20
20

ي
ي
ي
ي
ي

كافت مىظفي اللطاع العام
50
حعخار ئدازة املشازَع مً املىضىعاث الحُىٍت ال ي اسخمدث أفمُتها مً مالل الخىجه
هحى ئكامت مشازَع ذاث أغساض ماصت مً أجل جحلُم الخىمُت املسخدامت ،وكد جاء فرا
40
ئدازة املشازَع الاحترافُت PMP
الارهامي لضمان حسً جصمُم وجدكُم في املشازَع في اللطاع العام وَعمل فرا الارهامي
على جأفُل املشازكين للخلدم لالمخحان الخاص بادازة املشازَع مً الجهاث ذاث العالكت.
كافت مىظفي اللطاع العام
02
الاجُكُذ الىظُفي
كافت الارامي الخدزٍبُت ال ي ٌعلدفا او ٌعخمدفا املعهد وفم الاحخُاجاث الخدزٍبُت للدوائس

 .2بر ر رررامج جدريبير ر رت حعلر ر ررد مر ر ررن حهر ر رراث ماهحر ر ررت أو هيئر ر رراث أو مىظم ر رراث دولير ر ررت داة ر ر ر اململ ر ررت أو ةارحهر ر ررا قر ر ررري ت جحليلهر ر ررا حكر ر ررام املر ر ررادة
(/10أ) من أسس املشاركت في البرامج الخدريبيت لغاًاث الترفيع الىحىبي والجىازي في الخدمت املدهيت.
 .3ب ر رررامج جدريبي ر ررت حعل ر ررد م ر ررن ة ر ررهل ال ر رردائرة أو م ر ررن ة ر ررهل الاس ر ررخعاهت بر ر ر ي حه ر رره أة ر ررري ق ر ررري ت جحليله ر ررا حكر ر ررام امل ر ررادة (/10ب،ج) م ر ررن
أسس املشاركت في البرامج الخدريبيت لغاًاث الترفيع الىحىبي والجىازي في الخدمت املدهيت.
 .4ب ر رررامج الخح ر ررم فه ر ررا املىظ ر ررف عل ر ررى هفلخ ر رره الخاص ر ررت ق ر ررري ت جحليله ر ررا أحكر ر ررام امل ر ررادة ( )11م ر ررن أس ر ررس املش ر رراركت ف ر رري البر ر ررامج الخدريبي ر ررت
لغاًاث الترفيع الىحىبي والجىازي في الخدمت املدهيت.

