
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
التدرب والعمل عن بعد مع تداعيات 

جائحة فيروس كورونا 



مقدمة 
COVID))كورونافيروسانتشارمنوالحدللسيطرةالسعوديةالعربيةالمملكةحكومةتتخذهاالتيالحثيثةالجهودإطارفي أصدرت،19
جميعفيمؤقتا  التعليمتعليقبقرارا  بالمملكةالمختصةالصحيةلجهاتامنالمقدمةواالحترازيةالوقائيةلإلجراءاتوفقا  التعليموزارة

التقنيللتدريبالعامةالمؤسسةالقرارهذاشملحيث،م2020مارس9الموافقاالثنينيوممناعتبار  المملكةومحافظاتمناطق
.األهليةوالمعاهدالتميزوكلياتاالستراتيجيةالشراكاتومعاهدالتدريبية،ومنشآتهابرامجهابجميعوالمهني

وتنفيذالجاهزية،مستوىورفعاالحترازية،اإلجراءاتواتخاذالجهود،مضاعفةوالطوارئخطةتحديثبالمؤسسةمحافظمعاليوجهوقد
التيالتاليةلجانالتشكيلتمعليهود،بععنوالعملللتدريبالعملوبيئاتالمعنيةاألطرافجميعوتهيئةوالتثقيفية،التوعويةالحمالت
:المؤسسةقطاعاتجميعشملت

ة لجنة عليا برئاسلجنة النواب
معالي المحافظ 

لجنة التدريب
واللجان التابعة لها 

لجنة النواب
واللجان ذات العالقة



 COVID)جميع القطاعات في المؤسسة بذلت جهود ملموسة لمواجهة مستجدات فيروس كورونا
حسب التصنيفات التالية (19

الصحة والسالمة 
المهنية 

االتصال 
المؤسسي 
وخدمة 
العمالء 

توجيهات/ تعاميم
تعليمات
إجراءات

دعم العمل عن 
بعد وخطط 
االستمرارية 

د التدريب عن بع
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الصحة والسالمة المهنية 

خطة طوارئ المؤسسة العامة للتدريب التقني 
والمهني لمواجهة فايروس الكورونا
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اللجنة الرئيسية

فريق الصحة والسالمة 
الرئيسي بالمنطقة 

اللجان الفرعية في 
الكليات والمعاهد

فرق الصحة والسالمة 
الفرعية في الكليات 
والمعاهد

المتطوعين

.تفعيل خطة الطوارئ في الوحدات التدريبية واإلدارية

.التنسيق مع الجهات ذات العالقة

.مباشرة الحاالت المكتشفة 

.اتخاذ التدابير الالزمة حيال الحاالت المصابة بالفايروس

. يةتفعيل دور فرق الصحة والسالمة في المنطقة والوحدات التدريب

تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية في المناطق

خطة طوارئ المؤسسة لمواجهة فايروس الكورونا
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.عزل الحالة المشتبه بها عن الجميع
.استخدام وسائل الوقاية الشخصية االتصال بالهالل األحمر للمباشرة الحالة

.االتصال بقريب للمتدرب أو الموظف
.االتصال باإلدارة العامة للصحة والسالمة المهنية
.متابعة الحالة مع المستشفى ومع المشتبه به

(.الجوال –االسم ) حصر المخالطين 
.عند تأكد الحالة سوف تتخذ وزارة الصحة اإلجراءات المناسبة

عند تأكد الحالةة التوالةل بةاإلدارة العامةة للصةحة والسةالمة المهنيةة إلكمةال اإلجةراءات 
الالزمة

إجراءات التعامل مع الحاالت المشتبه بها

خطة طوارئ المؤسسة لمواجهة فايروس الكورونا
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.تخصيص مكان عزل انفرادي للمشتبه بهم

مركةز عةزل جمةاعي فةي جميةع الوحةدات ( 134) تم تحديد عةدد 

.التدريبية في جميع المناطق

.عيادة طبية( 84)كما تم تحديد عدد 

أماكن العزل

خطة طوارئ المؤسسة لمواجهة فايروس الكورونا

.عنصر كشفي( 3105) وجود عدد 

.متخصص( 1336) وجود عدد 

.كادر لحي( 93) وجود عدد 

المتطوعين

.راكب26حافلة ( 136)تم حصر عدد 

الحافالت
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تمممم العممممل علمممو رفمممع مسمممتوى النظافمممة 
والتعقممميم فمممي كافمممة مرافمممق الوحمممدات 
التدريبية واإلدارية من قاعات وورش ومكاتمب
ومطمماعم وسمماللم ومصمماعد وأبممواب ودورات 

.مياه

بيئة آمنة 
ونظيفة

.تنفيذ جوالت فحص وقياس دراجات الحرارة
.زيادة التركيز و مالحظة الحاالت الصحية

.متابعة الحاالت الصحية وتطورها
ها الفحص االحترازي للقادمين من مناطق تفشو في

المرض

إجراءات الرلد 
والمراقبة

التوعية 
.رفع الوعي الصحي لمنسوبي المؤسسةواإلرشاد

.إرسال رسائل توعوية إلكترونية
.توزيع مطبوعات تثقيفية

.إقامة محاضرات توعوية وارشادية
.تنفيذ جوالت تثقيفية

التدريب علو وسائل الوقاية الشخصية

:تم توفير وسائل الوقاية الشخصية

.معقمات االيدي ومعقمات االسطح
.كمامات عادية وكماماتN95للممارسين الصحيين 

.النظارات الطبية الخاصة بالممارسين الصحيين
.الزي الواقي البالستيكي الممارسين الصحيين

توفير وسائل 
الوقاية 
الشخصية

خطة طوارئ المؤسسة لمواجهة فايروس الكورونا
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التدرب عن بعد 



مقدمة 

بيالتدريلفصلامنالثامناألسبوعفيالمملكةومحافظاتمناطقجميعفيمؤقتا  التعليمبتعليقاالحترازيالقرارصدر

عمليةالحظيتحيث،بعدعنالتدريبإلوبالمؤسسةالتدريبيةالمنشآتتحولتمباشرةالتالياألسبوعوفي،هم1441لعامثانيال

انلضمالمؤسسةوقياداتالمساعدينوالنوابالنوابوسعادةالمحافظمعاليمنمتواصلودعممستمرةبمتابعةالتدريبية

علوالتدريبيةومنشآتهاالمؤسسةإداراتجميعحرصتكمااالستثنائية،الظروفهذهظلفيالتدريبيةالعمليةاستمرارية

واستشعاربوعيتداعياتهامعوالتعاملومواجهتها،األزمةلهذهالتصديفيالفعالةوالمساهمةجنبإلوجنبا  العمل

.والتدريبيةوالمجتمعيةالوطنيةللمسؤولية

وفقالتدريبيةالعمليةباستكمالهم1441لعامالثانيالتدريبيالفصلالمؤسسةاختتمتجل،وعزهللامنوتوفيقوبفضل

ونمطمستقبلالفياستراتيجيكخياراإللكترونيللتدريبالتوجهتعزيزمع،إيجابيةنتائجوبتحقيقالمعتمدالتدريبيالتقويم

.األزماتفيبديلحلفقطوليستبالمؤسسةللتدريبرئيسي

10

التدرب عن بعد 
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تطوير خطة برنامج التدرب عن 
بعد 

2

تطبيق برنامج التدرب عن بعد 
في جميع الوحدات التدريبية 

1

بناء وثيقة المهام ألصحاب 
ل العالقة تشمل مسارات التفاع

للمدرب والمتدرب 

3

تصميم أدله إرشادية 
وفيديوهات تعليمية ونشرها
بمختلف القنوات الممكنة 

4
إتاحة البث على جميع الشعب 

االلكترونية بمنصة التدرب 
48اإللكتروني والبالغ عددها 

ألف شعبة

5

التواصل مع اإلدارات ذات 
االختصاص في المؤسسة وفي 

المنشآت التدريبية للمتابعة
ومناقشة المستجدات وتقديم 

الدعم

6

رة تطوير خطط بديلة لزيادة القد
االستيعابية 

7

ياس بناء نماذج تقارير مبدئية لق
ن التقدم في تفعيل التدريب ع

بعد

8

تقديم الدعم الفني مباشرًة 
للمدربين والمتدربين 

9

عقد ورشة عمل لتمكين مدراء 
ومديرات المراكز الفرعية 

للمركز بتقديم الدعم 

10

طلب زيادة عدد الخوادم إلى 
ية الضعف لدعم العملية التدريب

عن بعد 

12
بناء نماذج تقييم ومتابعة 

للقيادات في المنشآت 
التدريبية 

11

ة بناء صفحة لألسئلة المتكرر
وأدلة لالستخدام واتاحتها على

موقع المؤسسة 

13
ير تفعيل حساب للمركز في توت

لزيادة التفاعل وتقديم الدعم
يهاللمنشآت التدريبية ومنسوب

14

عقد ورش عمل للمدربين 
والمدربات الستخدام منصة 

التدريب عن بعد وأدواتها

15

تفعيل برنامج التدرب عن بعد في مركز التدرب االلكتروني
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أسابيع  3 أسابيع 6 أسبوع  أسابيع7

فترة التقييم النهائي  فترة التدريب عن بعدفترة التحول فترة التدريب المباشر

%60محتوى المقررات 

%60درجة التقييم 

%40محتوى المقررات 

%20درجة التقييم %20درجة التقييم 

24
جمادى األول 

1441

13
رجب  

1441

20
رجب  

1441

30
شعبان 

1441

21
رمضان 

1441

هـ 1441البرنامج الزمني للفصل التدريبي الثاني للعام 



حضور جلسات البثمستخدم سجل الدخول

شعبة تدريبية

الفصول االفتراضية

متدرب ومتدربة

جلسات نقاش

12,300
مدرب ومدربة

5,160,532
ساعات البث

ةإحصائيات التدرب عن بعد للكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الثانوية الصناعي

3,235,547

52,748 

201,321

1,639,614 

3,651,247

3,030,912

13
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تعديل األنظمة االلكترونية بما يتوافق مع قرارات التقييم المستمر والنهائي

عداحصائيات الخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات خالل التدريب عن ب

عدد سجالت
رفع الحرمان

عدد المتدربين
المستفيدين من 

الخدمة

8٩34٦

248٧1

عدد سجالت 
الحذف

عدد المتدربين
المستفيدين من 

الخدمة

٧28٦

3414

عدد 
المنسحبين

٦2

المتدربين 
الذين

تم إلغاء 
انسحابهم

المتدربين الذين 
تم إلغاء طي 

قيدهم
بسبب االنقطاع

3٩83٩٩

نالمتدربين الذي
تم إلغاء طي 

قيدهم

211

القرارات المتخذة عن طريق الوحداتحذف المقررات باختيار المتدربرفع الحرمان مركزيا
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التقارير األسبوعية لقياس فعالية الحضور في التدريب عن بعد 

الكليات التقنية للبنين

53.21
63.50

67.99 71.89 73.78 70.37

التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر

النتائج األسبوعية لمشاركة المتــدربيـن

90.54 95.50 96.56 97.94 98.40 96.06
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التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر

النتائج األسبوعية لمشاركة المدربـيــــن 
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التقارير األسبوعية لقياس فعالية الحضور في التدريب عن بعد 

الكليات التقنية للبنات

النتائج األسبوعية لمشاركة المتدربــات

82.01 85.99 87.67 86.25 84.38 80.64

0
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90

100

التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر

النتائج األسبوعية لمشاركة المدربــات 
97.61 98.57 99.35 99.52 99.53 98.16
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100

التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر
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التقارير األسبوعية لقياس فعالية الحضور في التدريب عن بعد 

المعاهد الصناعية الثانوية 

النتائج األسبوعية لمشاركة المدربيــن النتائج األسبوعية لمشاركة المتدربيــن 

44.66

62.34
69.93

74.80 76.60 75.13

0

10

20
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40
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80

90

100

التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر

89.89

97.81
98.98 99.21 99.52

98.20

84

86

88

90

92

94

96

98

100

التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر
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التقارير األسبوعية لقياس فعالية الحضور في التدريب عن بعد 

فروع الكليات المستقلة

النتائج األسبوعية لمشاركة المتدربيــن 

46.74

61.10 64.50
69.30 71.33 69.48
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التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر

النتائج األسبوعية لمشاركة المدربيــن 

86.70
94.42 94.02 95.68 95.82 95.52
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التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر



19

مقارنة النتائج النهائية للحضور في التدريب عن بعد للمنشآت التدريبية 

الكليات التقنية للبنين 

المتدربين  المدربين

الكليات التقنية للبنات  

المتدربات المدربات  

فروع الكليات المستقلة 

المتدربين  المدربين 

المعاهد الصناعية الثانوية 

المتدربين  المدربين 

84.49%

67.24% 97.27% 63.74% 93.69%

95.83%66.79%98.79%
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التقارير األسبوعية لقياس فعالية الحضور في التدريب عن بعد 

-بنين وبنات -فروع برنامج اللغة اإلنجليزية 

النتائج األسبوعية لمشاركة المدربيــن 

100 100 100 100 100 100
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التاسع  العاشر الحادي عشر  الثاني عشر  الثالث عشر  الرابع عشر

النتائج األسبوعية لمشاركة المتدربيــن 

83.33 86.03 87.71 84.19 82.78 82.07
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التاسع  العاشر  الحادي عشر  الثاني عشر  الثالث عشر  الرابع عشر 
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2/1إحصائيات التقييمات النهائية 

89.10%

98.72%

91.71% 91.61%

99.22%

92.71%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

المعاهدالكليات التقنية للبناتالكليات التقنية للبنين

األسبوع األول

األسبوع الثاني

90.36%98.97%92.21%

نسب الحضور للتقييمات النهائية 
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2/2إحصائيات التقييمات النهائية 

ماتنسب تطبيق أنواع التقيي

الكليات التقنية للبنات

82.23%

0.01%
1.97%

1.43% 0.91% 13.46%

اختبار الكتروني  اختبار شفهي  مشروع  بحث  تقرير  أخرى

الكليات التقنية للبنين

84.10%

0.90%

2.13%
4.10% 3.98% 4.78%

اختبار الكتروني  اختبار شفهي  مشروع  بحث  تقرير  أخرى

84.72%

3.41%
1.22%

4.77% 2.75% 3.13%

اختبار الكتروني  اختبار شفهي  مشروع  بحث  تقرير  أخرى

المعاهد الثانوية الصناعية
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تهيئة منصات التدريب عن بعد وضمان جاهزيتها 
مركز الدعم الفني

ألعمال التدريب واالختبارات عن بعد



* 35 13 معاهد الشراكات االستراتيجية6 وكلية الهندسة الكليات التقنية العالمية
ُمشغلين دوليين(TTC)التطبيقية 

كليات التشغيل المباشر

6
13

30

6
13

26

كليات التشغيل 
المباشر

الكليات التقنية 
العالمية

وكلية الهندسة 
 (TTC)التطبيقية 

ُمشغلين دوليين

معاهد الشراكات 
االستراتيجية

العدد الكلي

عدتم تفعيل التدريب عن بُ 

عدد المعاهد والكليات التي فعلت التدريب عن ُبعدنسب تفعيل التدريب عن ُبعد

(ُمشغلين دوليين)ضمن الكليات العالمية التقنية ( معهد إتقان)تم احتساب الكلية التقنية العالمية بالجعيمة  *

معاهد 
الشراكات 
االستراتيجية

86.8%
100%

ل كليات التشغي
المباشر

100%
الكليات التقنية 

وكلية العالمية
الهندسة التطبيقية

(TTC)
ُمشغلين دوليين

إحصائيات التدريب عن بعد للكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات االستراتيجية 

24



إحصائيات التدريب عن بعد للكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات االستراتيجية
عدد الساعات التدريبية 

المقدمة  عن ُبعد عدد الشعب عدد المتدربين 

172,054 841 18,559 الكليات التقنية العالمية 
وكلية الهندسة التطبيقية

58,658 366 5,635 ة معاهد الشراكات االستراتيجي

النسبة اإلجمالية لمشاركة المتدربين 
(TTC)ة في الكليات التقنية العالمية وكلية الهندسة التطبيقي

(تشغيل ُمباشر وُمشغلين دوليين)

86,7%

بين النسبة اإلجمالية لمشاركة المتدر
ستراتيجيةفي معاهد الشراكات اال

82,4%
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االعتماااد علااي تقياايم ملاا  االنجااات المهنااي لتقياايم
رى الفترة التي سابق  تعلياا التادريب للجاناب المهاا
% 80والمعرفي باإلضافة لفترة التدريب عن بعد لتمثال

.من التقييم الكلي

تنفياااال االختباااارات النهائياااة لقيااااس الجاناااب المعرفاااي 
( Capstone)والمهاري في موعده المقرر لالختباار العملاي 

ماان التقياايم % 20بحياات تمثاال بمجموعهااا (CBT)والنظااري 
الكلي

12

اعتماد معالي المحافظ
لوتاريآلليات االختبارات للكليات التقنية العالمية والتي تتماشي مع القرار ا

80%
مل  اإلنجات

20%
التقييم النهائي

وكلية الهندسة التطبيقية آلية االختبارات المعتمدة للكليات التقنية العالمية

26



27

الكليات التي تقدم االختبار عن بعد

كلية18
(ITC)كلية تقنية عالمية 17
(TTC)كلية الهندسة التطبيقية 1

اللغة االنجليزية

مة/متدرب4,597

اختبارجلسة18,388
(  كتابة، تحدثسماع، قراءة،)للمهارات 

كلية تقنية عالمية17
( **17إلو 1من الكليات )

%20االختبارات النهائية 
.تم إنشاء منصة لمراقبة االختبارات عن ُبعد في جميع الكليات التقنية العالمية وكلية الهندسة التطبيقية

(CBT)المهنية المعرفية 

مة/متدرب5,335

مؤهل24

كلية تقنية عالمية16
(16إلو 1من الكليات )

(Capstone)المهنية المهارية 

مة/متدرب5,335

مؤهل24

كلية تقنية عالمية16
(16إلو 1من الكليات )

(Portfolio)مل  االنجات المهني 

مة/متدرب5,335

مؤهل24

كلية تقنية عالمية16
( *16إلو 1من الكليات )

%80التقييم المستمر 

(TTC)المهنية في كلية الهندسة التطبيقية االختبارات

متدرب526

اختبارجلسة3,620

تخصصات 7

:مالحظة
يقية لديها ملف انجاز مهني، أما الكلية التقنية العالمية للطيران بالرياض وكلية الهندسة التطب( 16-1)الكليات التقنية العالمية * 

.ليس لهما ملف انجاز مهني
.فقط( 17-1)اختبارات اللغة اإلنجليزية، تطبق في الكليات التقنية العالمية ** 
.ما زال جارياعلما  بأن الفصل التدريبي الثالث. نظام التدريب الفصلي الثلثي( اتقان)تطبق الكلية التقنية العالمية بالجعيمة -

وكلية الهندسة التطبيقية للكليات التقنية العالميةاحصائيات التقييم واالختبارات

27



آلية االختبارات المعتمدة لمعاهد الشراكات االستراتيجية

تعماايم القاارار علااي معاهااد الشااراكات االسااتراتيجية و لااب 
مشاركتهم لخططهام لماا تبقاي مان الفصال التادريبي و لياات 

.2020أبريل 05التقييم واالختبارات بتاريخ 

ل جمع وحصر خطط معاهد الشراكات االستراتيجية لما تبقي من الفص
معهاد وماا 21التدريبي و ليات التقييم واالختبارات؛ تام اساتالم خطاط 
*يزال التواصل جاري لجمع بقية خطط بقية المعاهد

12

اعتماد معالي المحافظ
لوتاريآلليات االختبارات للكليات التقنية العالمية والتي تتماشي مع القرار ا

81%
معاهد سلم  خططها

19%
معاهد لم تسلم

ي ويم التدريباعتمدت معاهد الشراكات االستراتيجية علي  ليات التقييم المستمر واالختبارات القصيرة وتقديم االختبارات في وقتها بحسب التق
.للمعهد والالي يختل  بحسب النظام التدريبي المعتمد لديها

ستمراً إحصائيات التقييم غير متوفرة حاليًا لمعاهد الشراكات االستراتيجية الختالف النظام التدريبي حيت أن بعض المعاهد ماتال التدريب م
.  العتمادهم علي النظام الثلثي
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تجديد الرخص
االستمرار في تجديد رخص 

التدريب الكترونيا  

اإلشعارات المستمرة
االسةةةةتمرار فةةةةي التوالةةةةل مةةةةع 
المستفيدين من اإلدارة وإشعارهم
بالمستجدات من خالل موقع اإلدارة

تروالبريد االلكتروني وحساب التوي

التدريب التعاوني
تعليةةق مقةةرر  التةةدريب التعةةاوني 
ت للمتدربين حاليا  فةي كافةة الجهةا

الحكوميةةةةة أو الخالةةةةة مراعةةةةاة 
للتدابير الوقائية

التدريب عن بعد
فةةتا التقةةديم لطلةةب الموافقةةة علةةى 
مزاولةةة التةةدريب اإللكترونةةي بالمجةةان 
خةةالل فتةةرة توقةةف التةةدريب ويةةتم طلةةب

ومنا الموافقة بشكل إلكتروني

تعليق التدريب
المشةةئات التةةي لةةم تتقةةدم بطلةةب 

ن ال التدريب عن بعد والمتدربين الذي
دريب يرغبون بالتدريب تم تعليق التة
لهم دون احتساب مدة التعليق

اإلجراءات المنظمة لمنشآت التدريب األهلي أثناء فترة تعليق الحضور
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موافقة التدريب عن بعد

إحصائية بالمنشآت التي حصلت على موافقات التدريب
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الدروس المستفادة من تطبيق التدريب عن بعد 

.خلق ثقافة التدريب عن بعد لدى جميع المنسوبين والمتدربين-
. التزام جميع المدربين والمتدربين بنموذج التدريب عن بعد خالل فترة قصيرة-
سة لهذا تعزيز البنية التحتية للمؤسسة ومنشآتها التدريبية، وزيادة الثقة في جاهزية المؤس-

. النوع من التدريب
تقديم حلول ابتكارية ونماذج إبداعية من بعض المدربين والمدربات في تقديم الحقائب -

.التدريبية، وأعمال التقييم
تدريب فتا المجال على المدى القريب في اعتماد التدريب االلكتروني كأحد األنماط الرئيسة لل-

.بالمؤسسة
.استخدام المنسوبين لتطبيقات ونماذج مختلفة في التدريب والعمل عن بعد والتوالل-
.ئجهاوجود بيانات ضخمة عن التدريب عن بعد لدى المؤسسة، يمكن تحليلها واالستفادة من نتا-



دعم العمل عن بعد وخطط االستمرارية 
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وال(19كوفيد)المستجدكورونافيروسجائحةظهورمنذوالمهنيالتقنيللتدريبالعامةالمؤسسةوجهوداستعداداتبدأت

اراتإدجميعشملتبعدعنالعملالستمراريةاستباقيةخطةوضعإلوالمؤسسةعمدتحيثالحاضر،وقتناحتومتواصلةزالت

ألعمالواالتدريبية،العمليةاستمراريةلضمانوذلكوالتطويرية،االستراتيجيةومشاريعهاالتدريبيةومنشآتهاالمؤسسة

.التقنيةواألعمالاألساسية،التشغيلية

وبعدعنالعمل/التدريبحلولحصرخاللمنبعدعنوالعملبعدعنالتدريبدعمعلووتدابيرهابإجراءاتهاالخطةهذهركزت

.تالموظفا/الموظفينحضورتعليقظلفيللعملالالزمةالسياساتووضعاإللكترونية،والخدماتالمؤسسةأنظمةوإتاحة

دوالمعاهالتميزوكلياتاالستراتيجيةالشراكاتومعاهدالتدريبية،ومنشآتهابرامجهاوالمؤسسةإداراتجميعواصلتوقد

اتالسياسوفقللمؤسسةوالخارجيينالداخليينللعمالءخدماتهاوتقديمبمهامهاالقيامالماضيةالفترةخاللاألهلية

يبيةالتدرالخططإعدادإلوباإلضافةالمؤسسةوفرتهاالتيالمتعددةالتقنيةواألنظمةاإللكترونيةالخدماتوعبرالمعتمدة

.جديدةكلياتوتشغيلوالمعاهدالكلياتفيالقبولخططتتضمنوالتيالقادمللعام

دعم العمل عن بعد وخطط استمراريته 



34

بعد في وضع تعليق الحضورعن إجراءات تخطيط استمرارية العمل

تشاااكيل لجناااة التخطااايط 
الستمرار العمل فاي وضاع 
12تعليااا الحرااور  بتاااريخ  

م2020مارس 
1

وضع خطة الساتمرارية العمال 
في وضع تعليا الحرور ضامن

نموذج معد لاللك 
2

قنيااة تقياايم البنيااة التحتيااة لت
المعلومااااات و إعااااداد حلااااول 

العمل عن بعد 
3

اساااتكمال خطاااط اساااتمرارية 
العماال لجميااع إدارات ووحاادات 

( 54)قد بلغ عددها المؤسسة و
خطة

4

إقرار  و إعاالن  سياساات العمال 
فاااي وضاااع  تعلياااا عااان بعاااد 

الحرااور لقطاعااات  المؤسسااة 
المختلفة

5

تقييم  مدى اساتدامة الخطاة
فاااي حاااال اساااتمرار تعلياااا 

الحرور

6
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وضع خطة استمرارية العمل في الحاالت الطارئة لجميع إدارات المؤسسة ومنشآتها التدريبية

ا تشمل الخطة معلومات التواصل مع المسؤولين الستخدامه
في حاالت الطوارئ

توضح الخطة أبرز األنشطة ومدى أهمية استمرارها واألعمال 
المؤتمتة والغير مؤتمتة

:  تصنيف أهمية استمرارية العمل في الحاالت الطارئة إلو
منخفضمتوسطعالي

بعد في وضع تعليق الحضورعن إجراءات تخطيط استمرارية العمل

خطط استمرارية 
العمل

نشاط  (248)خطة  ( 45)

قطاع سياسات التدريب والجودة 

قطاع الخدمات المساندة 

ريــادةقطاع التدريب 

قطاع التخطيط وتطوير األعمال

اإلدارات التابعة لمعالي المحافظ



دعمًا للعمل عن بعد تم حصر حلول العمل عن بعد و وإتاحة أنظمة المؤسسة  والخدمات اإللكترونية الستمرار 
أداء األعمال عن بعد

36

دعم العمل عن بعد 

الوصول للشبكة
VPNاالفتراضية 

3

أنظمة و خدمات 
المؤسسة

1

أدوات العمل 
التشاركي

2



دعمًا للعمل عن بعد تم حصر حلول العمل عن بعد و وإتاحة أنظمة المؤسسة  والخدمات اإللكترونية الستمرار 
أداء األعمال عن بعد

37

دعم العمل عن بعد 

أنظمة و خدمات 
المؤسسة

الوصول عبر شبكة اإلنترن أنظمة و خدمات المؤسسة1

الوصول عبر الستركسأنظمة و خدمات المؤسسة

الوصول عبر  البوابة الموحدةأنظمة و خدمات المؤسسة



دعمًا للعمل عن بعد تم حصر حلول العمل عن بعد و وإتاحة أنظمة المؤسسة  والخدمات 
الستمرار أداء األعمال عن بعداإللكترونية

38

دعم العمل عن بعد 

أدوات العمل 
التشاركي

2Ethaq Plus مشاركة المستندات والتعامل معها من أي مكان

Microsoft Teams  نظام موحد يجمع بين المحادثات واجتماعات
الفيديو وتخزين الملفات والتكامل مع التطبيقات

Cisco WebEx  من أفرل برامج عقد المؤتمرات والمحاضرات المرئية
والمسموعة مباشرة 

Skype for Business  وأتطبيا لعقد االجتماعات المرئية بين فردين
بين مجموعة من الموظفين



دعمًا للعمل عن بعد تم حصر حلول العمل عن بعد و وإتاحة أنظمة المؤسسة  والخدمات 
الستمرار أداء األعمال عن بعدلكترونيةاإل

39

دعم العمل عن بعد 

الوصول للشبكة
VPNفتراضيةاإل

3

هي وصول  VPNفتراضيةالشبكات الخاصة اإل
ة  جهازك الشخصي بشبكة المؤسسة واالستفاد

من مواردها وخدماتها



دعم تطبيا حلول العمل عن بعد وأدواته المتاحة وتقديم المساندة

40

دعم العمل عن بعد 

دليال مختصار عان سياساات وأدوات العمال عان بعاد ماع حصار كامال -إعداد دليال العمال عان بعاد 1
لتطبيقات وخدمات المؤسسة وقنوات الوصول و تعليمات لكيفية استخدامها

إلكترونيةات وورشتقديم ندو2

جاراء االجتماعاات وورش العمال وتباادل الوثاائا عان بعاد ماع إتقديم مواد مرئية و نشرها لكيفياة 3
. الحفاظ علي إجراءات الموثوقية واألمن السيبراني

ا الق بوابة العمل عن بعد لدعم جميع منسوبي المؤسسة 4
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تشغيل كليات تقنية جديدة 

ديم بمرامج اعتمد معالي المحافظ تشغيل كليتين رقميتين للبنات في مدينتي الرياض و جدة الفصل القمادم لتقم
. الدبلوم والبكالوريوس في المجاالت الرقمية لمواكبة احتياج سوق العمل من الوظائف الرقمية

خصصمات الكلية التقنية الرقمية للبنات في الرياض ستقدم ت
نوعيممة مممن أبرزهمما تقنيممات الويممب وإدارة أنظمممة شممبكات 

.متدربة1700الحاسب اآللي، وتبلغ طاقتها االستيعابية 

ا فممي جممدة تبلممغ طاقتهممالكليممة التقنيممة الرقميممة للبنممات
متدربة ،وستقدم تخصصات من أبرزها إدارة 2200االستيعابية 

.والوسائط المتعددةأنظمة الشبكات والبرمجيات
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مبادرات ومشاريع المؤسسة التطويرية وتداعيات جائحة كورونا 

*عدد المحافظ
6

المشاريع القائمة 
46

المبادرات القائمة
17

ا لتسهيل إدارة فعالة لتلك األعمال لتحقيق األهداف االستراتيجية: المحفظة*  .عبارة عن مجموعة من المشاريع أو البرامج التي يتم ربطها مع 

ممل استمر العمل علو جميع مبادرات ومشاريع المؤسسة القائمة دون انقطاع خالل فترة تعليق الحضمور للع•
. ماعدا مشروع المؤتمر التقني التاسع والذي تم تأجيل انعقاده نظرا  لظروف جائحة كورونا

:انطلقت عدة مشاريع ومبادرات خالل هذه األزمة لالستفادة من تجربة العمل والتدرب عن بعد وهي كالتالي•
مشروع البيانات الضخمة والذي يهدف إلو دراسة وتحليل البيانمات الضمخمة . 1Big Data والتمي تسماعد علمو

. اتخاذ القرار
مشروع التدريب اإللكتروني والمذي يهمدف إلمو توسميع نطماق التمدريب عمن بعمد لعمدد ممن المقمررات بعمد . 2

. العودة للتدريب المباشر
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ندوة إلكترونية بعنوان
منصات التدريب اإللكتروني في " 

التقنية في .. مواجهة أتمة كورونا 
"خدمة العملية التدريبية 

المخيم الكشفي اإللكتروني
COVID-19 فايروس كورونا الجديد

ورشة عمل 
العمل عن بعد وتقنياته مع حلول "

"365مايكروسوف  

ندوة إلكترونية بعنوان 
إدارة األتمات لمواجهة التحديات في " 

"المؤسسات التعليمية والتدريبية
ندوة إلكترونية بعنوان 

"تهيئة الخريج لسوق العمل"

للقادة الكشفيين نللمدربين والمتدربي
والمرشدات والجوالة 

للخريجين ندوة عامةةللمسؤولين بالمؤسس

تقديم عدد من الورش التدريبية والندوات اإللكترونية  

ورش عمل لتمكين مدراء ومديرات 
المراكز الفرعية للتدرب اإللكتروني 
بتقديم الدعم لوحداتهم التدريبية

لمدراء المراكز الفرعية 
للتدريب اإللكتروني
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توفير خدمات التدريب األهلي عن بعد 



االتصال المؤسسي وخدمة العمالء 



46

التواصل الداخلي 

هنية بإرسال رسائل إلكترونية توعوية للصحة والسالمة الم( إداريين ومدربين)التواصل مع منسوبي المؤسسة من 
وعن أهمية استمرار سير العمل عن بعد ،وتوضيح آليات ذلك



47

التواصل الخارجي 

والحسابات المحلية  التواصل مع الجمهور الخارجي من خالل األخبار الصحفية والتغريدات عبر حساب المؤسسة في تويتر



48

التواصل مع المتدربين والمتدربات

اصلة بث رسائل من خالل حسابات التواصل االجتماعي والتي تحث المتدربين والمتدربات علو الحرص علو مو
التدرب عن بعد وتقديم الدعم الفني والتوعية باستخدام منصات التدريب عن بعد 



49

االتصال المؤسسيإحصائيات

تغريدة
10077

التواصل االجتماعي
باستخدام المنصات

1336

األخبار 
328الصحفية

ك االنفوجرافي
والصور 2208

802 الفيديوهات 
والمواد المرئية

المواد الداخلية 
التوعوية 397



االلكترونيالبريدطريقعناستقبالهتممامجموع

معناتواللخدمةعناستقبالهتممامجموع

تويترفيالمستفيدخدمةعناستقبالهتممامجموع

العمالءرضىراياستطالع

ا اجمالي الحاالت التي تم استقباله

في مكتب خدمة العمالء بلغ  

(10263  )

1149

2377

6737

85%

إحصائيات خدمة العمالء
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إجراءات/ تعليمات/ توجيهات / تعاميم

1

2

3

4

5

6

شآت بشأن استئناف عمل الموظفين اإلداريين بالمن
التدريبية

(  هة1441/ 7/ 17)وتاريخ ، ( 129357\32)رقم 

تي بالغ جميع المنسوبين باإلفصاح عن الدول الإبشأن 
مؤخرا  ازاروه

(هة1441/ 7/ 20)وتاريخ ، ( 130050\32)رقم 

بشأن سياسات تنظيم الحضور
(  حضور عن بعدال-لمقر العمل )
(هة1441/ 7/ 21)وتاريخ ، ( 130253\32)رقم 

بشأن تعليق انعقاد جميع اجتماعات اللجان الغير
ضرورية

(هة1441/ 7/ 28)وتاريخ ، ( 82903)رقم 

بشأن تقليص عدد الموظفين 
لألعمال والمهام التي تتطلب الحضور

(هة1441/ 8/ 1):تاريخال

عثين رسال رسائل وتعليمات لجميع المبتإالتوالل و
(هة1441/ 8/ 1):تاريخال

ي ضوء التعاميم، واإلجراءات، والتعليمات التنظيمية واالحترازية وتحديد التوجهات التي تخدم متطلبات العمل فأبرز
:    مستجدات مرض كورونا الجديد
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إجراءات/ تعليمات/ توجيهات / تعاميم

7

8

9

10

11

12

منية بمبنى ديوان المؤسسةأوضع خطة احترازية 
الرئيسي وتطبيقها

(هة1441/ 7/ 19):تاريخال

وضع خطة احترازية ألعمال الصيانة والنظافة بمبنى
ديوان المؤسسة الرئيسي وتطبيقها

(هة1441/ 7/ 19):تاريخال

التأكيد على متعهدي تشغيل أعمال الحراسات بالوحدات
اف التدريبية االستمرار والقيام بأعمال الحراسة خالل إيق

التدريب
(هة1441/ 7/ 16):تاريخال

ة طلب لرف سلف عاجلة لكافة الوحدات التدريبي
للقيام بمتطلبات النظافة الوقائية

(هة1441/ 7/ 22):تاريخال

ة من إشعار المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة المستهدف
رالتدريب بتأجيل تنفيذ البرامج التدريبية حتى إشعار آخ

(هة1441/ 7/ 17-14):تاريخال

ي التأكيد على الوحدات التي تحرس حراسة ذاتية بإشعار مراقب
ل عمال دون توقف خالاألباالستمرار باألمن الحراس الرسميين

فترة تعليق التدريب بالوحدات التدريبية
(هة1441/ 7/ 16):تاريخال

ي ضوء التعاميم، واإلجراءات، والتعليمات التنظيمية واالحترازية وتحديد التوجهات التي تخدم متطلبات العمل فأبرز
:    مستجدات مرض كورونا الجديد



شكرًا لكم


