ملحق البرامج الحدزٍبية لغاًات الترفيع الىحىبي والجىاشي في الخدمة املدنية لعام 2021
صادزبمقحض ى أحكام املادة (/5أ) من أسس املشازكة في البرامج الحدزٍبية لغاًات الترفيع الىحىبي
والجىاشي

أوال :قائمة البرامج الاحبازٍة /للمسازالىظيفي العام
أ .الترفيع الىحىبي /الفئة ألاولى
الفئة

املسحىي

الدزحة
مً لالوى اى الخاصت

ألاول
مً الثاهيت اى لالوى
مً الثالثت اى الثاهيت

الاولى

الثاني

الثالث

مً الزابعت اى الثالثت

البرامج الحدزٍبية املخصصة للدزحة
-

ئدارة املعزفت
ئدارة املخاطز لوألاسماث
ئدارة ألاداء لوالخميز املإسس ي
رسم السياساث لوصىع اللزار
ئدارة الجودة الشاملت مخلدم
ئدارة الخغيير

 مهاراث جخطيط لوجىظيم العمل اساسياث ادارة الجودة الشاملت -مهاراث الخفكير لولابداع

 لاجصال لوالخواصل الفعالمً الخامست اى الزابعت
 مهاراث جحليل لوعزض البياهاثمً السادست اى
 بزهامج جمكين املوظف الجديدالخامست
مً السابعت اى
 بزهامج جوجيه املوظف الجديدالسادست

عدد
الساعات
20
20
30
20
20
20
20
15
30
30
30
30
30

اًضاحات

مع مساعاة ماا حااف فاي الب اىد (مان -6
 )11ما ا اان املا ا ااادة (/41أ) ما ا اان ن ا ا ااام
الخدمة املدنية
والب ااىد ( )3-1ماان الفقااسة (م) م اان
ذات املادة
ًج ااى عمل ااى املىظ ااا املعا ا عمل ااى اي
دزحة ا ًلححق ببرنامج:
 ثىحيه املىظا الجدًد ثمك املىظا الجدًد الحد ألادنى من البرامجاملحددة اشاف الدزحة التي
سيترفع منها املىظا

م .الترفيع الىحىبي /الفئة الثانية
الفئة

املسحىي

الدزحة
مً الثاهيت اى لالوى

ألاول
مً الثالثت اى الثاهيت

الثانية

الثاني

الثالث

البرامج الحدزٍبية
 ئدارة املعزفت ئدارة املخاطز لوألاسماثئدارة الخغيير
ئدارة ألاداء لوالخميز املإسس ي
ئدارة الجودة الشاملت مخلدم
مهاراث الخفكير لولابداع
اساسياث ادارة الجودة الشاملت
مهاراث جحليل لوعزض البياهاث
مهاراث جخطيط لوجىظيم العمل

-

مً الزابعت اى الثالثت
مً الخامست اى
الزابعت
مً السادست اى
الخامست
مً السابعت اى
 لاجصال لوالخواصل الفعالالسادست
مً الثامىت اى السابعت  -بزهامج جمكين املوظف الجديد
مً الخاسعت اى الثامىت  -بزهامج جوجيه املوظف الجديد

عدد
الساعات

اًضاحات

20
20
20
30
20
30
15
30
20
30

مع مساعاة ما حاف في الب ىد (من -1
 )5م ا ا اان امل ا ا ااادة (/41أ) م ا ا اان ن ا ا ااام
الخدمة املدنية ًجى عملاى املىظاا
املع ا ا ا عملا ا ااى اي دزحا ا ااة ا ًلححا ا ااق
ببرنامج:
 ثىحيه املىظا الجدًد ثمك املىظا الجدًد الحد ألادنى من البرامجاملحددة اشاف الدزحة التي
سيترفع منها املىظا

30
30

ج .الترفيع الجىاشي /الفئة ألاولى:
الفئة

املسحىي

الدزحة

ألاول

مً الثاهيت اى لالوى
مً الثالثت اى الثاهيت

الاولى
الثاني

مً الزابعت اى الثالثت

البرامج الحدزٍبية
-

ئدارة ألاداء لوالخميز املإسس ي
رسم السياساث لوصىع اللزار
ئدارة الجودة الشاملت مخلدم
ئدارة الخغيير

 مهاراث جخطيط لوجىظيم العمل اساسياث ادارة الجودة الشاملت -مهاراث الخفكير لولابداع

 لاجصال لوالخواصل الفعالمً الخامست اى الزابعت
 -مهاراث جحليل لوعزض البياهاث

عدد
الساعات
30
20
20
20
20
15
30
30
30

اًضاحات
مااع مساعاااة مااا حاااف فااي الب ااىد (ماان -6
 )11ما ا ا اان املا ا ا ااادة (/41أ) ما ا ا اان ن ا ا ا ااام
الخدمة املدنية
والب ا ااىد ( )3-1ما اان الفقا ااسة (م) م ا اان
ذات املااادة ًجااى عملااى املىظااا املع ا
عملى اي دزحة ا ًلححق ببرنامج:
 ثىحيه املىظا الجدًد ثمك املىظا الجدًد الحد ألادنى من البرامج املحددةاشاف الدزحة التي سيترفع منها
املىظا حىاشٍا

فيما يخص مخطلب الترفيع الجوساي مً الدرجت ألالوى ئى الدرجت الخاصت ،فيخم اخخيار البرهامج مً كائمت البرامج لاخخياريت.

د .الترفيع الجىاشي /الفئة الثانية:
الفئة

املسحىي

الثاني

البرامج الحدزٍبية

الدزحة
مً الزابعت اى الثالثت -
مً الخامست اى الزابعت
مً السادست اى
الخامست

ئدارة الجودة الشاملت مخلدم
مهاراث الخفكير لولابداع
اساسياث ادارة الجودة الشاملت
مهاراث جحليل لوعزض البياهاث
مهاراث جخطيط لوجىظيم العمل

عدد
الساعات
20
30
15
30
20

الثانية
الثالث

مً السابعت اى
السادست

 -لاجصال لوالخواصل الفعال

30

اًضاحات
مع مساعاة ما حاف في الب ىد (من
 )5 -1من املادة (/41أ) من
ن ام الخدمة املدنية ًجى عملى
املىظا املع عملى اي دزحة ا
ًلححق ببرنامج:
 ثىحيه املىظا الجدًد ثمك املىظا الجدًد الحد ألادنى من البرامجاملحددة اشاف الدزحة التي
سيترفع منها املىظا
حىاشٍا

فيم ااا يخ ااص مخطل ااب الترفي ااع الج ااوساي م ااً الدرج اات الثالث اات ئى ا الدرج اات الثاهي اات ،لوم ااً الدرج اات الثاهي اات ئى ا الدرج اات ألالوى ا  ،في ااخم اخخي ااار
البرهامج مً كائمت البرامج لاخخياريت.

ً
ثانيا :قائمة البرامج الاحبازٍة  /للمسازالادازي
#

البرامج

عدد
الساعات

1

جأهيل لوجطويز شاغلي الوظائف
إلاشزافيت

 60ساعت

2

جأهيل لوجطويز شاغلي لوظيفت مديز

 60ساعت

الفئة املستهدفة
-

رئيس شعبت
رئيس كسم
رئيس لوحدة بمسخوى كسم ألو شعبت
املزشحين لشغال جلك الوظائف حسب
خطط لاحالل لوالخعاكب الوظيفي

-

مديز ادارة
مديز مديزيت
مديز لوحدة بمسخوى مديزيت
املزشحين لشغال جلك الوظائف حسب
خطط لاحالل لوالخعاكب الوظيفي

اًضاحات

ثساعى أحكام املادة ( )18من ن ام
الخدمة املدنية وأحكام املادة ()8
من أسس أسس املشازكة في
البرامج الحدزٍبية لغاًات الترفيع
الىحىبي والجىاشي ع د إلحاق
املىظف بهره البرامج

ً
ثالثا :قائمة البرامج الاخحيازٍة
ً ا ا ااحم الاخحي ا ا ااازم ا ا اان ب ا ا ااره الب ا ا ارامج بم ا ا ااا ًحى اف ا ا ااق م ا ا ااع بيع ا ا ااة الىظيف ا ا ااة الت ا ا ااي ٌش ا ا ااغل ا املىظ ا ا ااا وامل ا ا ااازات امل لى ا ا ااة للىظيف ا ا ااة ش ا ا ااسٍ ة
انسا ا ااجام ا ما ا ااع املسثك ا ا اصات املحا ا ااددة فا ا ااي املا ا ااادة ( )4ما ا اان أسا ا ااس املشا ا ااازكة فا ا ااي الب ا ا ارامج الحدزٍبيا ا ااة لغاًا ا ااات الترفيا ا ااع الىحا ا ااىبي والجا ا ااىاشي،

وثحضمن ما ًملي:
 .1بسامج ًىفسبا مع د إلادازة العامة ضمن مجاالت إلادازة العامة وهي:
اسم البرنامج

#

عدد
الساعات

الفئة املستهدفة

1

حعشيش ممارساث الحوكمت

30

كافت املوظفين ممً جخطلب طبيعت عملهم الخعزف عل ممارساث الحوكمت

2

ئسعاد مخللي الخدمت

12

3

ئدارة لاجخماعاث الذكيت

15

4
5
6

الخحول الزكمي
اسدشزاف املسخلبل
التركيز عل الىخائج

20
25
10

7

ئدارة العالكت مع الشزكاء

20

8
9

دراساث الجدلوى لاكخصاديت
السكزجاريت لوإدارة املكاجب

20
20

العاملين في املكاجب لاماميت( ،مكاجب خدمت الجمهور)
مدراء املديزياث لورؤساء لاكسام ،املوظفين التي جخطلب طبيعت عملهم الخحضير
لالجخماعاث
مدراء املديزياث رؤساء لاكسام املخخصون لواملعىيون في الخحول لالكترلووي
العاملين في مجال الخخطيط لواملخابعت لوجطويز ألاداء املإسس ي
العاملين في مجال الخخطيط لوجطويز ألاداء املإسس ي
العاملين في لوحداث جطويز ألاداء املإسس ي ،املعىيين بادامت ئدارة العالكاث مع
شزكاء الدائزة بمخخلف جصييفاتهم لومسخوياتهم
مدراء املشاريع املعىيين بخحليل املشاريع لوإعداد دراساث الجدلوى
مدراء لوميسلين املكاجب ،السكزجاريت

 10الخمكين

20

املدراء لورؤساء لاكسام

 11ئدارة لوجصييف الوثائم

20

 12إلادارة الفعالت للعمل عً بعد

15

إلادارة الفعالت لصفحاث الخواصل لاجخماعي
13
الزسميت

15

العاملين في مجال ئدارة الخوثيم لولارشفت في اللطاع العام
شاغلي الوظائف اللياديت لوالوظائف إلاشزافيت لوالعاملين في الوحداث الخىظيميت
للموارد البشزيت  ،رؤساء فزق العمل لواللجان لوكل مً جخطلب لوظيفت عمله ئدارة
العمل عً بعد
املعىيين بادارة لومخابعت صفحاث الخواصل لاجخماعي الزسميت الخاصت بالدلوائز،
العاملين في لوحداث لاجصال لولاعالم لوالعالكاث العامت

 14رائد ألاعمال الحكومي

20

جميع موظفي اللطاع العام

 15كخابت الخلاريز الفىيت لواملزاسالث

20

جميع موظفي اللطاع العام

 16مهاراث لاجيكيذ لوالبرلوجوكول

20

 17فً الخعامل مع الجمهور

25

 18فً الخعامل مع لوسائل إلاعالم

20

 19أساسياث ئدارة لوجىميت املوارد البشزيت

20

 20الخخطيط الفعال للموارد البشزيت

30

العاملين في ئدارة املوارد البشزيت

 21مهاراث لوصف لوجصييف الوظائف

30

العاملين في ئدارة املوارد البشزيت

 22ئدارة ألاداء لوجلييمه

20

العاملين في ئدارة املوارد البشزيت

شاغلي الوظائف اللياديت لوإلاشزافيت ،العاملين في العالكاث العامت  ،الدشزيفاث
لواسخلبال الوفود ،موظفي خدمت الجمهور
العاملين في املكاجب ألاماميت لومكاجب خدمت الجمهور ،مزاكش لاجصال في
املإسساث الحكوميت
العاملين في الوحداث الخىظيميت املعىيت بالخعامل مع لوسائل إلاعالم ،الىاظلين
إلاعالميين ،لومً جخطلب طبيعت عملهم الخعامل مع لوسائل إلاعالم
العاملين في ئدارة املوارد البشزيت

اسم البرنامج

#

عدد
الساعات

الفئة املستهدفة

 23حوكمت املوارد البشزيت

25

العاملين في ئدارة املوارد البشزيت

 24ئدارة املشايا الوظيفيت

15

العاملين في ئدارة املوارد البشزيت

 25سياساث املوارد البشزيت

10

العاملين في ئدارة املوارد البشزيت

جحديد لاحخياجاث الخدريبيت لوإعداد خطط
26
الخدريب

25

العاملين في ئدارة املوارد البشزيت

 27ئدارة املواهب املحترفت

20

العاملين في ئدارة املوارد البشزيت

50
25
15
15
40
15
25

العاملين في ئدارة جطويز ألاداء املإسس
العاملين في ئدارة جطويز ألاداء املإسس
العاملين في ئدارة جطويز ألاداء املإسس
العاملين في ئدارة جطويز ألاداء املإسس
العاملين في ئدارة جطويز ألاداء املإسس
العاملين في جطويز ألاداء املإسس ي
العاملين في جطويز ألاداء املإسس ي لوالوحداث اللاهوهيت
شا اااغلي لوظيفا اات املا ااديز املع ا ااي بالشا ازاء الحكا ااومي ،لوشا اااغلي الوظا ااائف إلاشا ازافيت
للوحدة الخىظيميت (لوحدة/كسم /شعبت) املعىيت بشكل مباشز بالشزاء الحكومي،
لواملااوظفين العاااملين فااي لوحااداث الش ازاء فااي الاادلوائز الحكومياات ،لورلوؤساااء لوأعضاااء
لجااان الشازاء لواللجااان الفىياات ،أعضاااء لجااان لاسااخالم ،مسااإلوىي لومااوظفي لوحااداث
الزكاب ا اات الداخلي ا اات  ،لوم ا ااوظفي الجه ا اااث الزكاب ا اات الخارجي ا اات (لوسارة املالي ا اات ،دي ا ااوان
املحاسبت لوهيئت النزاهت لومكافحت الفساد)
شا اااغلي لوظيفا اات املا ااديز املع ا ااي بالشا ازاء الحكا ااومي ،لوشا اااغلي الوظا ااائف إلاشا ازافيت
للوحدة الخىظيميت (لوحدة/كسم /شعبت) املعىيت بشكل مباشز بالشزاء الحكومي،
لواملااوظفين العاااملين فااي لوحااداث الش ازاء فااي الاادلوائز الحكومياات ،لورلوؤساااء لوأعضاااء
لجااان الشازاء لواللجااان الفىياات ،أعضاااء لجاان لاسااخالم ،مسااإلوىي لومااوظفي لوحااداث
الزكاب ا اات الداخلي ا اات  ،لوم ا ااوظفي الجه ا اااث الزكاب ا اات الخارجي ا اات (لوسارة املالي ا اات ،دي ا ااوان
املحاسبت لوهيئت النزاهت لومكافحت الفساد)
العاملين في املشترياث لواللواسم لواملسخودعاث

28
29
30
31
32
33
34

إلادارة لاستراجيجيت
ئدارة ألاداء املإسس ي لوجحديد الىخائج
أدلواث الجودة
الخفكير الخصميمي
ئدارة العملياث لوجحسين الخدماث
ربط ألاداء الفزدي باألداء املإسس ي
جلييم ألاثز

 35إلادارة الفعالت للشزاء الحكومي

30

 36حوكمت ئجزاءاث الشزاء الحكومي

30

 37ئدارة املخشلون لواملسخودعاث

20

.2
.3
.4
.5

ي
ي
ي
ي
ي

ب ا اسامج ثدزٍبيا ا اة جعق ا ااد م ا اان ح ا ااات مانح ا ااة أو بيئ ا ااات أو م م ا ااات دولي ا ااة داخا ا ا اململك ا ااة او خازح ا ااا ش ا ااسٍ ة ثحقيق ا ااا حكا ا ااام
املادة (/10أ) من أسس املشازكة في البرامج الحدزٍبية لغاًات الترفيع الىحىبي والجىاشي في الخدمة املدنية.
ب ا اسامج ثدزٍبي ا ااة جعق ا ااد م ا اان خ ا ااأل ال ا اادائسة أو م ا اان خ ا ااأل الاسا ااحعانة ب ا ا ي ح ا ااه أخ ا ااسي ش ا ااسٍ ة ثحقيق ا ااا حك ا ااام امل ا ااادة (/10م)
من أسس املشازكة في البرامج الحدزٍبية لغاًات الترفيع الىحىبي والجىاشي في الخدمة املدنية.
با ا ااسامج الححا ا ااق بها ا ااا املىظا ا ااا عملا ا ااى نفقحا ا ااه الخاصا ا ااة شا ا ااسٍ ة ثحقيق ا ا ااا أحكا ا ااام املا ا ااادة ( )11ما ا اان أسا ا ااس املشا ا ااازكة فا ا ااي البا ا اارامج
الحدزٍبية لغاًات الترفيع الىحىبي والجىاشي في الخدمة املدنية.
أي ب ا اسامج أخ ا ااسي ل ا اام ث ا ااسد ف ا ااي الب ا ااىد م ا اان  4 -1أع ا ااأه ش ا ااسٍ ة الحسس ا اايق املس ا اابق م ا ااع املع ا ااد للح ك ا ااد م ا اان جع ا اارزعق ا ااد البرن ا ااامج
ل ا اادي املع ا ااد وف ا ااق احكا ااام امل ا ااادة (/10م) م ا اان أس ا ااس املش ا ااازكة فا ااي الب ا اارامج الحدزٍبي ا ااة لغاًا ااات الترفي ا ااع الىح ا ااىبي والجا ااىاشي ف ا ااي
الخدمة املدنية.

