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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ،اهلل وبركاته، ورمحة السالم عليكم

 .الدليل التعريفي للمركزاملوضوع:  

علمنا جبهودكم املبذولة لتدريب وتطوير منسوبيكم وتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على استغالل ل

وتنمية وتطوير املهارات التدريب منا على تزويدكم باجلديد يف جمال  وحرصًاأمثل، قدراتهم بشكل 

ويشرفنا كما يسعدنا يقدم لسعادتكم خدماتنا التدريبية  أنللتدريب  الوطين مركزولذلك يسر 

 تطوير مهارات السادة منسوبيكم.يف تنمية و إتاحة الفرصة لنا للمشاركة معكم

  مركز الوطين للتدريبنبذة تعريفية عن مرفق لسعادتكم. 

  املتوفرة يف حالة وجود اى استفسارات او مالحظات برجاء التواصل مع إدارة املركز حسب املعلومات

  أدناه،

  الربيد اإللكرتوني للمشرف العام   ELWATANY.COM.............@ 

  دريب ـالتعمليات الربيد اإللكرتوني إلدارة   ELWATANY.COM.............@ 

  رقم التواصل مع إدارة التدريب واتس آب.......................... 

   وتفضلوا بقبول فائق التحية واإلحرتام،
 مدير املركز

 

 عبد العزيز بن فهد الداوود
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 احملتويات فهرس 
 

 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملوض
رقم 

 الصفحة

 3 رسالتنا - اــــــرؤيتنــ -س التأسي

 4 .املهنية قيمنا - أهدافنا

 5؟للتدريب الوطينملاذا

 6 جمال اإلستشارات أواًل:

 8 ثانيًا : جمال التدريب

 10 الشروط العامة للتدريب

 12 األساليب املتبعة يف التدريب

 13 التقارير الدورية

 14 ثالثًا : جمال الدعم اللوجيسيت

 15 بعض تفاصيل ألهم مشاريعنا التدريبية

 17 مناذج من بعض شركائنا يف النجاح

 51 كلمة أخرية.
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    للتدريب مركز الوطين نبذة تعريفية عن

  

تميزةواملالفعالةاملشاركة

عاملنيالمهاراتتطويريف

قلتحقيمواهبهموإطالق

وأهدافأهدافهم

 .هابالعاملنيمؤسساتهم

بالتدريخدماتوتقديم

طويروتاملؤمتراتوتنظيم

بطريقةاألعمالنظم

اليةعجودةوذاتمبتكرة

لعــاماالقطاعنيملؤسسات

.واخلاص

ولاألوالعربياإلقليمياخليار

نيةاملهالتنميةعنللباحثني

التميزوالوظيفية،احلياةلتحسني

حدثأوفقاملستداماملؤسسي

ةالتدريبيوالربامجالوسائل

اعاًلفطرفًانكوناملتقدمة،وأن

خمتلفيفاملهيناألداءحتسنييف

يفاملؤسساتودفعالقطاعات،

،إىلواخلاصالعامالقطاعني

ةالريادمنعامليةمستويات

دماتختقديمخاللمن،والنجاح

جماالتيفعاليهجودةذاتنوعية

.اإلداريةالتنمية

الوطينمركزتأسس

خيصترمبوجبللتدريب

عليمللتالعامةاملؤسسة

هيناملوالتدريبالفين

بتاريخاإلداريبالقرار

هـ،01/03/1432

مركزللالرئيسيواملقر

.الرياضمبدينةيقع

mailto:info@ncqt.sa
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جتعلهاليتهنيةاملبالقيم–عمًلاوفكًرا–الوطينمركزيؤمن

 :خاللمنخدماتهيفمتفرد

.العميلحلاجة–قياسيوقتيف–االستجابة-

العاملةوالقوىاألداءمشكالتحليفاخلدمةوجودةمشولية-

.واإلستشاراتالتدريبطريقعنالعملوأساليب

احللولبتقديمقيتعلفيماواالبتكاراإلبداعروحخلقعلىالعمل-

.املتاحنيووقتهاتهإمكانيحدوديفوذلكالعميلتناسباليتاملبتكرة

املهنيةناسباتاملمعوالتفاعلاإلداري،الوعينشريفاملساهمة-

التنميةاالتجميفاململكةإجنازاتعلىالضوءوتسليطوالوطنية،

.اإلدارية

التفاعلعلىحيفزامباملناسبةواالستشاريةالتدريبيةاألجواءتهيئة-

.اإلنسانيةالتجربةويعمقالفكري

احلميمةلعالقةادميومةعلىواحلرصالعميل،أسرارعلىاحملافظة-

.مالئهاوع"كفاءات"بنياملتبادلةالثقةعلىالقائمة

مباالعمليفصواإلخالبالكفاءةيتمتعونمؤهلنيخبرباءاالستعانة-

واحلفاظعميلالخلدمةسعًياالواحد،الفريقبروحالعملمنميكنهم

.مصاحلهعلى

املنافسةواجهةمعلىأقدرليكونللعميلوالدعماملساعدةتقديم-

.ةواالجتماعياالقتصاديةمكانتهيعززمبا.ودولًياحملًيا

التمسكعممنافسةرسوملقاءالتدريبخدماتأفضلتقديم-

التدريبودةجمنللتأكدقياسيةمعايريوتطبيقاملهنة،بأخالقيات

.اخلدمةبعدملاابعةواملتبالعنايةمتيزناإىلإضافةاإلستشارات؛وفعالية

داخلصصةمتخومكاتبمنظماتمعوثيقةمهنيةعالقاتبناء-

لصعيديناعلىاملستجداتومواكبةاخلرباتلتبادلاململكةوخارج

.العاملياحمللي

وتطويرقويملتمتطورةآلياتاعتمادإىلاملركزيهدف

لضمانالدوليةاملعايريمعتتفقاليتالتدريبيةالعملية

-:خاللمنوذلكاإلداريالتدريبجودة

نواتجوءضيفالتدريبيةالربامجوحتديثإعداد-

.ربامجللاألكادمييةواملعايرياملستهدفةالتدريب

خاللنماآلخرينوجتاربخرباتمناالستفادة-

خطيطبالتاملعنيةواهليئاتباملؤسساتاالتصال

.وخارجهااململكةداخلاإلسرتاتيجي

التدريبيةامجالربومتطلباتشروطاستيفاءضمان-

.واالعتماداجلودةلضمان

له،نهايةالطريقوالتحسنيالتطويربأناإلميان-

لتدريبيةاالربامجأحدثالسابقةالسنواتيفوقدمنا

.التكنولوجيالتطورتواكباليت

وحتسنيةالتدريبيالربامجتقويمآلياتتطوير-

.املركزداخلالتدريبعمليةخمرجات

.شريةالبالكوادروتنميةإعداديفاملساهمة-

التحسنيوالتدريبلعمليةاملتابعةجودةضمان-

.والتطورلالستمرارية

الدوراتمناملختلفةالقطاعاتاحتياجاتتلبية-

يفوالنموطورالتحيققحنوعلىالعملوورشالتدريبية

.أدائهاكفاءةمنويرفعالقطاعاتهذه

mailto:info@ncqt.sa
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للتدريب؟ الوطينمركز ملاذا

ــهم مع  ُيل مركز الوطين للتدريبجاء ــورة ل فراد ريســـــــــــ ه من دور التدريب يف تقديم الدعم واملشـــــــــــ

نفرد عن ســــــــواه ببع  املزايا امللموســــــــة ال  جاءت   ــــــــلة يولكنه  ،واملنظمات احمللية واإلقليمية والدولية

  .واالستشاريني العاملني فيهللخربة الطويلة والكفاءة العالية للمتخ  ني 

   .للتدريب الوطين مركز فهناك عدة أسباب تدفعكم الختيار

  

ديم خدماتنا ملختلف القطاعات يف تق أعوام 10خربات مرتاكمة ألكثر من 

 اخلاص.ومية والقطاع كاحل مية وشبهوكاحل

نتبع أحدث األساليب واملناهج العلمية العاملية ويتمتع كل عضو من أعضاء هيئة 

 التدريب بالقدرة على تطبيق هذه األساليب بشكل منسق وفعال.

 وبرامج تدريبية متنوعة.منتلك منهجية لنقل املعرفة تشمل ورش عمل 

كافة  أعضاء هيئة التدريب من محلة الدكتوراه  واملاجستري يف خمتلف 

 التخصصات مما يساعدنا على اجناز املهام املطلوبة بكفاءة وفاعلية

mailto:info@ncqt.sa
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:التاليةخدماته يف اجملاالت مركز الوطين للتدريبوقدم

 اإلستشاراتمجال أواًل: 
 كعتبكاهك الناتتتك    ركز الوطين حتتل اإلستتتتاتتتكااً  بكرزك  كاأزا ة  راتتت    

اك  رك عزك       ض الع كفكءاً  هذا الن صكحب للتدايب. وقد ككن الدافع وااء ا امل
 ن قنكع  القكئمني عليهك  أهمي   نكء وت وير  داء املنظمكً الستتتعودي   اتتتبل  
ب                  هك  ن  واك مبك ميبن هك  هك و حجك  عكم مبختلف  رواع ي   وجه  خكص والعر 

   ت لبكً العصر.  التغرياً والتحديكً اليت تفرضهك 
نه  ن يبون خبريزا ة مجيع           إن م  اليوم ليس   لو زك   ئد اإلدااي ة  نظ قك ال

يتأتى له ذلك،  سبب تنوع األرا   اليت متكاسهك هذه   ن را   و هكم املنظم ، ول
صكً. غري  ن عدم   كلب   دير اليوم    ص صي        املنظمكً، و ن ثم املعكاف واملهكااً امل لو   لتغ ي  هذه التخ صو  كإلحكط  خب

ظمته ال يعفيه  ن ممكاس دوا املوجه املستفيد  ن خرباً وجتكاب اآلخرين، مبك ميبنه  ن جتنب  سلوب احملكول      تتتتمجيع  را    ن 
 واخل أ ة اإلدااة، الذي قد يعرض  نظمته ألأ كً إدااي  و كلي  هو ة غنى عنهك.  

ستاكاي  اليت ستمده  كملسكعدة، وذلك      الستعكر   تجكاب وآااء  يوً اخلربة اإل وحيتم عليه هذا الدوا التوجيهي  ن  ني  ك حيتم ا
إذا  حسن االختيكا  ن  ينهك، وقدم الدعم املتوقع  نه لالستاكاة امل لو  ، ليعقب ذلك ت بيق االستاكاة وتقييم جوارب النجكح       

 والقصوا فيهك.  
 ستشارية ال  تزيد من فعالية املنشأة يف جماالت: بتقديم اخلدمات اإلمركز الوطين للتدريب ضطلعيو

   التنظيم و ستتكليب وإجراءاً و دل  العمل اليت تستتتوعب املهكم املتجددة، وتتبيف  ع ضتتروااً العومل  والتقني ، وال
  و  ضكيق  للعمالء.  تسبب ضغوًطك على األفراد

                لل  ن خ و يكً وتق غك ي  اليت تتفق  ع ال كل التنظيم يك نكء اهل  
سب،       صكالً،  ع حتديد  راكز القراا قرب املوقع املنك سل   واالت ال
 وت وير  يئ  العمل مبك يؤدي إىل جودة اإلرتكجي  وحتسني  ستواهك.  

  ًعكجل   اتتبالً العقم اإلدااي والتنظيمي وتفويا الصتتالحيك 
عكدة         واحلد  ن ظكهرة الت   هل الوظيفي، وحتديد الصتتتالحيكً وإ

صكف الوظيفي  الدقيق  واملعربة، وذلك      ضع األو سيط اإلجراءاً، وو مبك يؤدي إىل افع كفكءة اخلد  ،    توأيعهك،  ع تب
 وسكئل اإلرتكجي .   وكسب اضكء املتعك لني  ع املنظم  وت وير

 الاؤون اإلدااي  واملكلي ) احملكسب ، وشؤون املوظفني،   عكجل  قصوا اللوائح وتعليمكً العمل ة  را تهك األسكسي  وة 
 واملاتيكً، املستودعكً، واخلد كً املبتبي  املسكردة(.  

         سكً اإلدااي  والتجكاي  واالجتمكعي  اليت تزيد  ن الرحبي  وتدعم املبكر سني املمكا سكعدة اجلهكً واملنظمكً ة حت  
 نمو واالأدهكا.  االجتمكعي  لتلك اجلهكً  ع تواصلهك ة ال

  . إدااة رظكم كفء للمعلو كً اإلدااي 

 .ًالعمل على حتقيق األ ن وسال   األاواح واملمتلبك 

mailto:info@ncqt.sa
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ؤ ن إميكرزك عميًقك  أهمي  اإلستتتاتتكااً  يلهيئته اإلدااي  وخربائه االستتتاتتكايني  مركز الوطين للتدريب فإنو يزك ككن األ ر، 
سني إرتكجيتهك، والتبيف  ع  يئتهك، و واجه  التحديكً اليت ت اإلدااي  ودواهك الفعكل ة عملي  ت وير  ضهك املنظم  مبك ميبنهك  ن حت   عت

 خالل  دائهك ألرا تهك.  
   ن اجملكالً املتمثل  ة: تقدم خرباتهك االستاكاي  ة العديدنك وار الًقك  ن هذا اليقني الراسخ  دوا اإلستاكااً  كلنسب  للمنظمكً فإر

 اإلجراءات اإلدارية : تطوير التنظيم و

 التسويق واملبيعات :

 اإلنتاجية وتفعيل األداء :

 املالية واحملاسبة واالقتصاد :

 :األفراد 

 واإلشراف،   ( استاكاة سواء  ن حيث اإلعداد     70 كثر  ن)االستاكاي    مركز الوطين للتدريب وقد جكوأً خربة
  ن هذه اإلستاكااً رذكر جمكالتهك على النحوالتكلي:

 الدااسكً االستاتيجي ) إعداد الرؤي  والرسكل  واألهداف واخل ط االستاتيجي (.

خرباً إدااي  واقتصكدي   تخصص  ة اجملكالً    مركز الوطين للتدريبكمك يعمل ضمن فريق االستاكاي ة    
 السك ق   كإلضكف  إىل دااسكً اخلصخص  واالستثمكا.

  . إعداد اهليككل واألدل  التنظيمي    .تبسيط اإلجراءاً اإلدااي  وإعداد منكذج العمل 

   . إعكدة هندس  العمليكً اإلدااي  استخدام التقني  احلديث  ة احلفظ واألاشيف.   

   .ًوضع استاتيجيكً وخ ط التسويق واملبيعك   .عالقكً العمالء 

 .دااس  السوق و حبكثه   التغ ي  اإلعال ي  للمالحق الصحفي 

   . التجكاة الدولي    . دااس  وخت يط األفبكا اخلكص   كملهرجكركً واحلمالً اإلعالري 

   .ت وير وسكئل اإلرتكج   إعداد اخل ط والربا ج التاغيلي. 

  املنظمكًتصميم وحتسني  داء.    ت وير  داء الوحداً ة العالقكً العك. 

  االستثمكااً املكلي  واحملكسبي.  ًاملاتيكً واملستودعك. 

  اجلدوى االقتصكدي.   إعداد اللوائح املكلي  والتعليمكً احملكسبي 

 ًالئح  تنظيم وتفويا الصالحيك.  ص   نظكم العمل.  عداد اللوائح اخلك 
 توصيف الوظكئف.  ت وير و داء وحداً التدايب والت وير 

  إدااة وتنمي  املوااد الباري  .إعداد لوائح تصميم األداء 

 ًإعداد اللوائح اخلكص   كجلزاءاً واملبكفآ.   

 الدااسكً التسويقي . .2 دااسكً اجلدوى. .1

 املكلي  واالقتصكدي . .4 دااسكً اإلجراءاً. .3

 والتنمي .الدااسكً املبتبي   .6 دااسكً القوى العك ل . .5

 الوصف الوظيفي. .8 اإلرتكجي  وتفعيل األداء. .7
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 مجال التدريبثانيا

 ع البيئ اليت تعيش فيهك. كمك تاتتهد  وجه  كو ستتكليب إرتكجهك وة تعك له ،ة غكيكتهك اكبريز كتاتتهد  نظمكً اليوم حتوًل
ة  رظمتهك   ككمك تاتتتهد املنظمكً كذلك حتو لً       ة عالقكتهك  كملتعك لني  عهك  ن عمالء و راجعني و وادين.       كممكثلً   كخكص حتولً  

  .الدول  اليت حتبم  را تهك  رظم لي  وة ولوائحهك الداخ
اجملموعكً  على توفريمركز الوطين للتدريبفقد حرص  ك،و ستتتتقبًل كلستتتد هذه احلكجكً آريز كوستتتعيز

    ن الربا ج التدايبي  :  يالتكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم االتفكق حوهلك  ع اجله  الراغب ، وكذا الربا ج اليت تصتتتمم للمستتتتجدين  و تلك اليت تربأ  هذا عدا الربا ج اخلكصتتت  اليت
 العمل.   إجراءاًتغيري ة التنظيم و إحداثو  ، هميتهك عند إدخكل  نتج  و خد   جديدة

 

البرامج اإلدارية 
السلوكية

البرامج القيادية
واالستراتيجية

ة برامج السكرتاري
ةواإلدارة المكتبي

ةبرامج الموارد البشري
برامج العالقات 
العامة و اإلعالم

برامج المشتريات
والمستودعات

برامج التسويق 
والمبيعات وخدمة

العمالء
برامج الجودة البرامج القانونية

البرامج المالية 
والمحاسبية

ة البرامج اإلحصائي
والمصرفية

برامج األمن 
والسالمة

ة البرامج الهندسي
وإدارة 

المشروعات
البرامج التقنية

البرامج الفنية 
والتخصصية
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 الشروط العامة للتدريب
الضوابط واملعايري يف خمتلف يف تنفيذه للربامج التدريبية جمموعة من مركز الوطين للتدريب  يتبع

 لب هذه لرباجمه املنفذه، وأمركز الوطين للتدريبمتيز  تشكل يف جمموعها خاصية ،جوانب العملية التدريبية

مستويات عالية اجلودة  ا يفالضوابط واملعايري مت وضعها لضمان سالمة أداء تنفيذ العملية التدريبية واحلفاظ عليها دائًم

 الي:لتواوذلك على النح

   المادة التدريبية :
ا ألحدث التطورات العلمية ا للربنامج وُمَعدَّه وفًقها خ يً إعدادحي ل كل متدرب على مادة تدريبية متكاملة مت 

) بالربيد اإللكرتوني أو الواتس آب (  رسالة  إىلوالتدريبات واحلاالت العملية اخلاصة بالربنامج، باإلضافة  ،وتشمل املذكرات

 املادة التدريبية والشرائح.ة على  توي

 اليوم التدريبي :
وتتخلل ساعات  اا حتى الساعة الثانية ظهًرا من الساعة الثامنة صباًحتعقد كافة الربامج يف الفرتة ال باحية يومًي

الربامج بالفرتة مركز الوطين للتدريبعقد يكما  ،التدريب اليومية فرتات راحة لتناول املشروبات واملاكوالت اخلفيفة

 ي موعد يراه العميل.أ وبناء على طلب العميل أ وذلكاملسائية عند احلاجة 

 الشهادات : 
ــاركني ــور الربنامج من  مينح املشــــ ــهادات حضــــ مســــــ له  مركز الوطين للتدريب يف خمتلف الربامج شــــ

ــة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين  ــسـ ــور بأكثر من    ، ومعتمدة لدى املؤسـ ــبة حضـ ــرق  قق نسـ من مدة   %80وذلك بشـ

ا بأنَّ املركز  ري  علًمطاب إفادة فقط باملدة ال  حضــــرها ) مينح خ %80قل من ،  ويف حالة حضــــور املتدرب بنســــبة أ الربنامج

  (.معنى بأسباب عدم احلضور للربنامج مهما كانت

 تقييم البرامج :
إلدارية بغرض االســــتفادة منها يف   واالرئيســــية ســــواء الفنية أ  باملشــــاركة بتقييم عناصــــره ل برنامج  بنهاية كيقوم املتدربني

 على حدة.  االتطوير كما يقوم املدرب بتقييم املتدربني كًل

  (( استمارة تقييم دورة تدريبية2)مرفق  - منــوذج تقييم متدرب (1))مــرفــق مرفق 

 مكان انعقاد البرنامج : 
مركز الوطين أو بقاعات  أو خارجها  اململكة   أحناءيف مجيع  األوىليعقد املركز كافة براجمه لدى فنادق الدرجة   

  األجهزةأو لدى اجلهات عند طلبها مع تأمني كافة         لدى فروع املركز بكل من الرياض وجدة واخلرب و القاهرة       للتدريب 

  .املطلوبةو اإلعاشة 

  يف أى دولة حسب االتفاق.داخل اململكة او كما ميكن للمركز التعاقد مع أى فنادق 
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 تجهيزات القاعات التدريبية :
 يقوم املركز بتأمني األجهزة املطلوبة لتنفيذ أي برنامج تدرييب نذكر منها:

  جهاز عرض مرئيLCD .  .جهاز تليفزيون وفيديو 

  .جهاز حاسب آلي  مول   بأنواعها.لوحات الكتابة  

 .جهاز عرض شرائح   
 أو طاوالت دائرية حسب ر بة املدرب ونوع الربنامج املنفذ. Uالقاعة على شكل حرف  إعدادويتم 

 هيئة التدريب : 
وتقدم هيئة التدريب   ،يســـتعني املركز و موعة متميزة من املدربني املتخ ـــ ـــني من داخل وخارج اململكة العربية الســـعودية

 أثناء التنفيذ كل العون للمشاركني ليتمكنوا من االستفادة قدر اإلمكان من خرباتهم.

ــدريــــــب ميكن للمركز توفري        ــة التــــ ــالبــــ ــة طــــ ــدريــــــب من اجلهــــ ــالــــــة عــــــدم قبول أحــــــد املرشــــــــــــــــــــــــــــــــحني للتــــ  يف حــــ

 .البديل املناسب

 الجودة في العملية التدريبية

الوطنيـة للتقويم واالعتمـاد األكـادميي. وتتبنى هـذه املعـايري رؤيـة         يعتمـد املركز ويطبق معـايري اهليئـة   

 واضحة ورسالة وأهداف حمددة واليت تتطابق بدورها مع رؤية وأهداف العميل.

وكون املركز واحد من املؤســـســـات الناجحة الرئيســـية اليت أثبتت جناحها وتفوقها ، يســـعى املركز  

للجودة  على أنها مســــــؤولية اجلميع إلديع اإلدارات واملدراء   حيث يتم النظر "ثقافة اجلودة" إىل تطوير

وديع املوظفني(، و اســــــــتخدام إجراءات إدارة اجلودة املوحدة اليت تناســــــــب وتتوافق مع االحتياجات 

للدرجة اليت يتم  إلضــــــــــمان اجلودة(،العملية لدينا وتعتمد على العمليات احلقيقية والتطبيقات الفعلية 

  إلمراقبة اجلودة(.أن اإلجراءات واملعايري متبعة ومطبقة من قبل ديع العاملني التأكد من خالهلا 

إن رؤيتنا هي مساعدة املتدربني الكتساب املهارات العملية من أجل أن يكونوا  قادرين على التواصل       

لالزمة بنجاح يف حياتهم العلمية والعملية، وسـوف يقوم املركز بالتأكد من تزويد املتدربني باملهارات ا 

ــاليب احلديثة    ــتخدام التقاييم واألســ ــتوى العلمي واملهينل وذلك من خالل اســ جلعلهم ناجحني على املســ

 وذلك لتحقيق اهلدف املرجو من العملية التدريبية. واستقطاب اخلرباء األكفاء يف جمال التدريب
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 األساليب المتبعة في التدريب
األســــــــــــــــــــاليب احلديثة يف التدريب  يث يتم الرتكيز على على مركز الوطين للتدريبتمد يع 

املهارات الالزمة مع تكثيف تبادل اخلربات  املتدربني(إلاملشـــاركني املشـــاركة الفعالة والعمل على إكســـاب 

بني املتدربني بعضــــــــــهم من ناحية وبني املتدربني وخرباء التدريب من ناحية أخرى مما حيقق األهداف املرجوة 

  هي:ريب وأهم الوسائل اليت سوف تستخدمها يف هذا الربنامج واملخططة للتد

 دراسة الحاالت :
ــمان  مركز الوطين للتدريبقام  ــع العديد من احلاالت العملية الواقعية النابعة من بيئة العمل لضــ بوضــ

 .وتعزيز عملية تبادل املعرفة واخلربة فيما بينهم وبني املدرب وتنمية مهاراتهم التحليلية ،مشاركة املتدربني

 :التمارين واالستقصاءات 
ــاعدتهم على حتديد ا االت   ــر ومسـ ــاركني من تقييم معارفهم وخرباتهم من خالل األثر املباشـ لتمكني املشـ

يبية العديد من التمارين واالســتقصــاءات اليت حتقق وتنمية. فقد مت تضــمني الربامج التدر حتســنياليت تتطلب 

 هذا اهلدف.

 التصوير المرئي:
لصــــقل مهارات املشــــاركني يف املواقف الديناميكية و حماكاة للواقع العملي مبا يوفر تقييما فوريا ألدائهم 

التصــوير املرئي وذلك باســتخدام النتيجة يف عملية اختاذ القرارات،  وقراراتهم ومبا يوضــع عالقات الســبب و

 والتسجيالت السمعية وإعادة عرضها على املشاركني حسب احلاجة.

 :تمثيل األدوار 
ــة للمتدرب أن يعيإل املشـــــكلة اإلدارية أ  ــلوب فرصـــ ــلوكية كما هي يف الواقع العملي  وايتيع هذا األســـ لســـ

 .وحتليل األدوار اليت حتددها وظيفته وعالقته التنظيمية والشخصية باآلخرين

 الم التدريبية :األف
واليت  ، املعينات الســــمعية والبصــــرية واألفالم املنتجة باللية العربيةمركز الوطين للتدريبســــتخدم ي

 .تصور واقع العمل و تعاجل املشكلة بطريقة فعالة يف العديد من املواقف اليومية

ــتخدامها  جمموعة كبرية منتقاة من األفالم باللية العربيةمركز الوطين للتدريبتلك ميو يتم اســـــــــــــــ

 .حسب احلاجة داخل قاعات التدريب
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  التقارير الدورية

التقارير إحدى الوسائل الرئيسية لتبادل ونقل البيانات واملعلومات بني أطراف املشروع سواء داخليًا بني املستويات إن 

علومات اليت تنتقل عن طريق التقارير االدارية املختلفة أو خارجيًا مع أصحاب املصاحل للمشروع  وتساعد هذه البيانات وامل

يف متابعة عملية التنفيذ للربامج التدريبية وسرعة ودقة القرارات التصحيحية ألية احنرافات فور حدوثها ويتوقف قدرة 

 .التقارير على حتقيق اهلدف منها على جمموعة من الشروط املوضوعية وأخرى شكلية 

والشروط املوضوعية  الشروط الشكليةعلى جودة التقارير  يث تستوفى أهم الوطين للتدريب مركزعمل يو

 التقارير بطريقة علمية.لكتابة 

بتقدميها لشــــركائها خالل تنفيذ املشــــاريع التدريبية مركز الوطين للتدريبقوم ياليت وتتعدد انواع التقارير  

نســــتخدم عددًا من التقارير يف حتقيق دريبمركز الوطين للتفهناك تقارير دورية وأخرى غري دورية وحنن يف 

نقدمها لشــراكائنا خالل التقارير اليت أهم متابعة تنفيذ العملية التدريبية وتقييمها بشــكل دوري أو بشــكل نهائي ، و 

 :ما يلي بعد تنفيذ الربامج التدريبيةو

 يوميالتقرير ال

وقد يرسل هذا التقرير بشكل يومي أو نصف يومي ويهدف اىل التأكد من سري العملية التدريبية بشكل صحيع وانتظام 

املتدربني وتتضمن بيانات عن  أعداد املشاركني و أعداد اليياب واحلضور وكذلك أوقات احلضور  سب تعليمات جهة 

ف احلضور واالنصراف اليومي ويرسل من مدير عمليات التدريب اىل التدريب واجلهة املستفيدة ويرفق بالتقرير صورة من كش

 ادارة التدريب يف اجلهة املستفيدة 
 

 تدريبيتقرير نهاية كل برنامج 

ويهدف هذا التقرير اىل تزويد جهة التدريب باملعلومات والبيانات الفردية عن الربنامج مثل اعداد املتدربني واحلضور واليياب 

 ومكان التنفيذ وميكن حصر هذه البيان فيما يلي:وفرتة الربنامج 

  صور وكشف احلضور واالنصراف ويرفق  (الفرتة الزمنية -عدد املشاركني  -املكان  -بيانات الربنامج إلالتاريخ

 للمشاركني أثناء العملية التدريبيةاحلضور وبعض صور  شهادات

  حمتويات الربنامج 

 السرية الذاتية للمدرب 

 الربنامج كلمة املدرب عن 

 املتدربني للمدربتقييم ويرفق صور من  تقييم املشاركني للربنامجمن خالل  توضيع آلراء املشاركني يف الربنامج 

  والربنامج بشكل عام

 نقاط القوة والضعف 

 تقييم املدرب للمشاركنيويرفق  التوصيات  
 

 تقرير نهائي للمشروع 
اجلهة املستفيدة ويتضمن بيانات ومعلومات عامة عن املشروع وأهدافه ومراحل يعد هذا التقرير ويوجه إلدارة التدريب يف 

 تنفيذه واهم النتائج اليت مت جتميعها من املشروع وأهم التوصيات.
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ً
 الدعم اللوجيستي مجالثالثا

 

اليت تتيع له بســهولة توفري الدعم اللوجســيت   العديد من املوارد مركز الوطين للتدريبميتلك 

ــاعدة    لكافة ــائل التقنية املســــــــ العمالء من حيث قدرته على توفري قاعات جمهزة بأحدث الوســــــــ

ــرية املدربة   بومطبعة حديثة تتولي طباعة امللفات و املط وعات اخلاصــــــة وكذلك الكفاءات البشــــ

ــاركة عمالئنا كافة      ــتعداد تام ملشــ ــيت على مدار الســــاعة و حنن على اســ لتقديم الدعم اللوجســ

كفاءات وديع خدماتها اإلدارية  من خالل إدارة وتشـــــــــــــــــــــــــــييل عقود توفري الخرباتنا ومواردنا 

 للوجستية.وا
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 التدريبية:ألهم مشاريعنا بعض تفاصيل 
 

خالل وأااة الصح   ملنسو ي   عدد  ن املاكايع التدايبي  تنفيذ  كلتعكقد واملركز قكم  -1
ضي  وعاأل   وظف  بل (5000)ال يقل عن  املركز  تدايب عدد قكمحيث  ،ام املك

-حكئل   -القصتتتيم -حفر البكطن   -اخلرب  -جدة   -) الريكض    دن اململب   ثل   
 - ب  املبر      -ال كئف   - املدين  املنواة  -تبوك -جلوف ا -احلدود الاتتتمكلي      

تنفيذ دوااً  كًاملاتتتروع ت( وتنكول عستتتري -البكح   -  هك  -جنران  -جكأان 
اللوجسيت لتنفيذ الندواً و املؤمتراً  و كذلك تنفيذ الدعم تدايبي  عك   وخكص   

 والدوااً التدايبي  الصحي  و الفني .

عوام األخالل وأااة الصتتتح   ملنستتتو ي  خكاج اململب    عدد  ن املاتتتكايع التدايبي    تنفيذ   كلتعكقد و   املركز قكم   -2
 -خكاج اململب   بل  ن ) كواالملبوا    (  وظف 1000) ال يقل عن   قكم املركز  تدايب عدد     حيث  ،املكضتتتي    
 ا ستدام( - يورخ  -لندن  -  و ظيب  -شرم الايخ  -القكهرة  -د ي  -اس نبول 

 
 

 اكايع التدايب  مت تنفيذ جمموع   ن   STC كلتعكون  ع الارك  السعودي  لالتصكالً     -3
للسكدة  نسو ي الارك  الدوااً التدايبي  الت واي  علي تنفيذ  STCحيث مت التعكقد  ع 

ضي    اكاك  الفعكل  ة حتديد  خالل األعوام املك وجكء تنفيذ الربا ج التدايبي   ن خالل امل
سفرً النتكئج عن تنفيذ جمموع     ارك  و  االحتيكج التداييب للموظفني العك لني داخل ال

 اخلرب(. -جدة  - بل  ن ) الريكض   ن الربا ج الت ويري 

 
 

عكون  ع     -4 ي        كلت ملكل يب  وأااة ا تدا ع   ن     إدااة ال يذ جممو  اتتتتكايع مت تنف
ي  الت واي      التدايب حيث مت التعكقد علي تنفيذ         للستتتكدة الدوااً التدايب

وجكء تنفيذ الربا ج التدايبي   ن      نستتتو ي الوأااة خالل األعوام املكضتتتي     
داخل  خالل املاتتكاك  الفعكل  ة حتديد االحتيكج التداييب للموظفني العك لني

القيكدي  و اإلدااي     و ستتتفرً النتكئج عن تنفيذ جمموع   ن الربا ج      الوأااة
   هتتك (    -ال تتكئف    -اخلرب   -جتتدة  -والت ويريتت  ة لتلف اجملتتكالً داختتل اململبتت  ة ) الريتتكض               

 (.اس نبول -القكهرة  -د ي  -وخكاجهك ) كواالملبوا 
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ملديري  العك   للاتتتؤون     نستتتو ي اوالت ويري  مل  رفذ املركز جمموع   ن الربا ج التوعوي     -5
صيم    صحي  مبن ق  الق ص  التك ع  هلك         ال ص افيكً واملراكز املتخ ست و ككرت التنفيذ  وامل

وتنكولت الربا ج جمموع   تخصتتتصتتت   ن  را ج تنمي       داخل اململب  وخكاج اململب      
 .وااد الذاتي املاملوااد الباري  و الربا ج اإلدااي  و الفني  املتخصص  وتنمي  

  
 

اروع تنفيذ الربا ج     -6 اكاك  ة   سو ي   التخصصي     متت امل س  العك   هليئ   ملن الرئك
م ، مت  2017م حتى   2015خالل الفتة  ن األ ر  كملعروف و النهي عن املنبر  
لدعم اللوجستتتيت     ررك ج    300تنفيذ خالل هذه الفتة  كثر  ن    تداييب  توفري ا

 للتنفيذ.

  ررك ج  هكااً التعك ل  ع الستتتكئح و الزائر     متت املاتتتكاك  ة  اتتتروع تنفيذ      -7
سو ي   س  العك   هليئ  األ ر  كملعروف و النهي عن املنبر وفقًك لربرك ج اهليئ   ملن الرئك

 54مت تنفيذ خالل هذه الفتة  كثر  ن حيث م ،  2019عكم خالل العليك للسيكح  
  سب  ن  نسو ي اهليئ .( حمت 1350 ررك ج تداييب لعدد )

 
 

 

  مع العديد من الجهات الحكومية و العسكرية في تنفيذ مركز الوطين للتدريبتعاون يكذلك

وفيما  البرامج اإلدارية المختلفة باألمر المباشررر أو المشرراركات الفردية للخلة السررنوية بالمرك 

يلي بعض نماذج من شركائنا في النجاح.
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 كلمـــــــــــــــة أخـــــــــــــــــيرة
 

بعمالئه ليست عالقة مادية تتوقف عند جمرد مركز الوطين للتدريب إن عالقة

 ،لشركائهرص على توفري الن اح حي بل إنه اإلستشارات،تقديم خدمات التدريب و

 بآرائهم واالهتمامسعى للتواصل معهم يو ،ومتابعة ذلك الن اح يف خمتلف مواقعه

مركز هلذا فإن  ،اقدمهيومقرتحاتهم وتوجيهاتهم حول خمتلف اخلدمات ال  

لتطوير براجمه التدريبية وا يتالءم مع  اعلى أمت استعداد دائًمالوطين للتدريب

 ،كما أنه على استعداد ملتابعة تطبيق خدماته االستشارية ،اجات عمالئهتنامي احتي

 .ملا يست د بعد التطبيق اوتطويرها تبًع

احلكم ال ادق على فعالية خدماته بعد  لشركائهمركز الوطين للتدريب رتكيو

 ن يضعون ثقتهم.يرون أدائمني يقدِّ شركاءواثقني من اكتسابنا  ،اجتربته

 

 ـــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ــ
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