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 gtd@onaizahedu.gov.sa الربيد اإللكرتوني  0163656240اهلاتف:  

 داخل مقر العمل  .تدريب املوظفني واملوظفات   ملوضوع:ا
 

  تعميم

 (بننيـ  بنات)جلميع املدارس والروضات واإلدارات واألقسام  والوحدات 

 اهللاملكرم قائد/ة ــ مدير/ة ــ رئيس/ة                                                                    وفقهم 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

اعتماد العمل خبطة برامج النمو املهين بشأن   هـ17/08/1443وتاريخ  4300903140 تعميمنا رقم إشارة إىل

وتاريخ  4300798244وتعميمنا رقم  هـ1443/1444 -م 2022القائمة على التحول الرقمي   لتطوير املوارد البشرية

 وحيث ,  ريب وتطوير املوارد البشريةاعتماد العمل  بنظام املُنِجز اإللكرتوني إلدارة عمليات تدأن: هـ بش15/07/1443

الروضات أو اإلدارات أو سواء يف املدارس  التدريب داخل مقر العمل من ضمن أساليب التدريب  للموظفني واملوظفات 

 .أو الوحدات األقسام أو 

  :عنايتكم املعهودةوا يأتي معليه اعتمدوا 

 على تدريب زمالئهم وزميالتهم من شاغلي الوظائف اإلدارية وبند األجور واملستخدمني  املوظفني واملوظفاتحفز  -1

 .  على املهارات األساسية يف مهام العمل

 يتم التدريب داخل مقر العمل أو من خالل الزيارة املتبادلة . -2

-وكيل/ة-قائد/ة -مشرف/ة  -املدرسة )رئيس/ة  /يقوم بتدريب املوظفني واملوظفات أحد منسوبي القسم  -3

 املعرفة.اخلربات و ومن سبق له حضور برامج تدريبية ضمن برامج النمو املهين عليه نقل معلم/ة( -داري/ة إ

 اعات (  .س 4ال يزيد التدريب اليومي عن مهارة واحدة يتبعه يوم للتطبيق مبعدل )  -4

 يف املنصة الوطنية للعمل التطوعي. ساعات عمل تطوعيةة /تضاف للمدرب -5

 مينح املدرب/ة شهادة تنفيذ تدريب بعدد الساعات. -6

 درب/ة شهادة تدريب  بعدد الساعات اليت مت التدريب عليها .تمينح امل -7

 التدريب التعاوني التطوعي( -التدريب التعاوني  -) برنامج متهري يشمل التدريب متدربي ومتدربات كل من :  -8

نظام يف  حساب املدرب/ةتوثيق التدريب يف االستمارة املرفقة واعتمادها من الرئيس املباشر ورفعها عن طريق  -9

(  التدريب من واقع العمل -اجلزء السادس - املُنِجز اإللكرتونيدليل عمل  ) : كما هو موضح يف  املُنِجز اإللكرتوني

  . onaiz.com/files/show/1-https://hr   على الرابط 

  . وأخذ توقيعهم بالعلمتبليغ مجيع املوظفني واملوظفات   -10

 ( .117-116 -115حتويلة )(  0163656240واتس أب  رقم )وحدة تطوير املوارد البشرية فريق التواصل مع   لالستفسار

 وتقبلوا حتياتنا وتقديرنا

  مدير التعليم                                                                                  

 

  خالد بن جايز احلربي                                                                                        

 .إلدارة املوارد البشرية صورة 

 صورة لوحدة تطوير املوارد البشرية 

 ن.ع.الرتكي 
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 استمارة توثيق تدريب من واقع العمل
 

 

 

 :يف حال وجود مدرب/ة شارك يف التدريب على الربنامج تدون البيانات أدناه  *

 

 

 

 

 

  اسم الربنامج

  الساعاتعدد   التاريخ

  مكان التنفيذ  الفئة املستهدفة

  مكان العمل   رباعي  اسم املدرب/ة 

  رقم اجلوال           السجل املدني

  التوقيع  مسمى الوظيفة

  مكان العمل   اسم املدرب/ة  رباعي 

  رقم اجلوال           السجل املدني

  التوقيع  مسمى الوظيفة

بيان حضور الربنامج التدرييب

 التوقيع الوظيفةمسمى  مكان العمل السجل املدني اسم املتدرب/ة رباعي م

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 :للمدرب/ة   الرئيس املباشـراعتماد 

  التوقيع   التاريخ  االسم

املُنِجز كما هو موضح يف  : ) دليل عمل   نظام املُنِجز اإللكرتونيبعد تعبئة االستمارة واعتمادها يتم رفعها عن طريق حساب املدرب/ة  يف 

 . onaiz.com/files/show/1-https://hr    التدريب من واقع العمل ( على الرابط -اجلزء السادس - اإللكرتوني

 * )يف حال وجود مدرب مشارك سيضاف تلقائيًا يف املنجز من قبل تطوير املوارد البشرية (

  (117-116 -115حتويلة )(  0163656240بالواتس أب  رقم )لالستفسار  التواصل مع فريق وحدة تطوير املوارد البشرية 
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