
بـــرئاســـة الدكتــور أحمــد جــواد  1212/ 5/ 12تـــم عـمــــــد اجتمـــاع ٌـــوم الخمٌس المـــوافــــك 
مــدراء االلسام التدرٌبٌة لطرح التدرٌب المالً والمحاسبً وبحضــور جمٌــع  الدهلكً / مدٌر عام مركز

وإكمــاال لورشـــة العمـــل المنعمــدة  1212ومنالشة أهم االستراتٌجٌات التً سوف تتخذ ألعداد خطة عام 
 -ٌـــوم االربعاء والمواضٌع التً تمت منالشتها وطرح المواضٌع التالٌة :

  

مٌة كونها تسعى الى تحسٌن ) مهارة ومعرفة فلسفة التدرٌب المستمر والتً تختلف عن العملٌة التعلٌ  -2
 وسلون( الموظف لخلك بٌئة عمل صالحة .

تطوٌر المخرجات من العملٌة التدرٌبٌة وجعلها ترتمً بالمستوى الذي ٌطمح الٌه المركز او بالمستوى   -1
 المطلوب من خالل لٌاس تطوٌر االداء ما بعد التدرٌب.

 لبل التدرٌب والتً تشمل ) الماعات والمناهج والمدربٌن االكفاء( . لٌاس جودة االدوات المستخدمة ما  -3

 تطوٌر المناهج التدرٌبٌة بشكل مستمر بما ٌتناسب مع متطلبات العصر ومواكبة العولمة .  -4

اختٌار اسلوب التدرٌب المالئم للبرنامج والفئة المستهدفة على ان ٌتضمن جمٌع محاور التدرٌب من حٌث   -5
 نظري والعملً.الجانب ال

 لتطرق الى أهم المشاكل الموجودة فً اعداد الخطة التدرٌبٌة السنوٌة وتذلٌلها.ا  -6

السعً إلعداد خطة تدرٌبٌة تساهم وبشكل جوهري وفعال فً تحسٌن اداء دوائر وزارة المالٌة بصورة خاصة   -7
 كل الدوائر فً تطوٌر اداء عملها.ودوائر الدولة بصورة عامة من خالل لٌام االلسام بالولوف على اهم مشا

الولوف على الٌة اختٌار المتدرب والتً ٌجب ان تكون موافمة للمعٌار الذي تم وضعها مسبماً حٌث ٌتالئم   -8
 موضوع البرنامج مع اختصاص المتدرب أضافة الى التحصٌل العلمً الحاصل علٌه.

المتدرب وادائه   ختٌار االفضل منها للخروج بنتائج تالئماختٌار اسلوب التمٌٌم المناسب للمناهج التدرٌبٌة وا  -9
 ما بعد التدرٌب.

البدء بالمنصة التدرٌبٌة وابراز الجوانب االٌجابٌة والسلبٌة منها والتحول التدرٌجً الى التدرٌب االلكترونً  -22
 اسوة بالمراكز العربٌة والعالمٌة.

وائر المستفٌدة من العملٌة التدرٌبٌة لتوضٌح االستراتٌجٌة عمد اجتماعات مكثفة مع مدراء التدرٌب فً الد -22
 التً تتبعها المركز فً التدرٌب واالهداف التً ترمً الى الوصول الٌها .

الفصل بٌن الدورات الحتمٌة التً ٌحتاجها المتدرب لغرض الترفٌع وبٌن الدورات التطوٌرٌة التً نسعى الٌها  -21
 لتحسٌن كفاءة واداء المتدرب.

 االعتماد على الجانب النوعً للبرامج ولٌس العدد الكمً لها.  -23

 التأكٌد على تغٌٌر مفردات البرامج استناداً الى التغٌرات العالمٌة ومواكبة العالم الخارجً.  -24

لكادر المركز فً مختلف االختصاصات واستناداً الى االحتٌاجات وتدرج انها ألامه برامج تدرٌبٌة مخصصة   -25
 مخصصة الى مركزنا لرفع كفاءة االداء واكسابهم المهارات والمعرف التً تواكب العالم .

حل مشكلة التفاوت الحاصل ما بٌن المخطط او المستهدف والعدد الفعلً للمشاركٌن من خالل لراءة   -26
 مة واٌجاد الوسط الحسابً لها.السنوات الساب



 اضافة اي فمرات جدٌدة الى الضوابط العامة مثل الامة دورات خارج المركز.  -27

 اشران جمٌع العاملٌن بالمركز الى دورات اعداد الخطة وتكون من الدورات الحتمٌة باالشتران.  -28

 لى ان ٌلتزم الجمٌع بإجراءات الولاٌة الالزمة.ألامه ورش عمل توعوٌة لعبور االزمة الحالٌة )جائحة كورونا( ع -29

 

  

  

 

 


