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 فيدينتت املسمع تحيات ادارة خدما                                                                                                               

 تدريبيةالبرامج ال

 

إلى تطوير مهارات موظفي األجهزة الحكومية. وهي برامج موجهة ملوظفي املستويات التنفيذية الوسطى  تهدفالبرامج التدريبية هي برامج 

بهدف تلبية احتياجاتهم التدريبية، ورفع كفاءتهم اإلنتاجية، وتزويدهم باملعارف واملهارات واالتجاهات السلوكية اإليجابية التي تؤدي 

 الحتياجات األجهزة الحكومية بشكل عام، ويتم الترشيح إلى تطوير العمل اإلداري. ويقوم املعهد ب
ً
تصميم هذه البرامج وتنفيذها وفقا

 لها من جميع الجهات.

 

 دليل البرامج التدريبية

 الستعراض أدلة البرامج التدريبية من حيث الوصف واملدة واألهداف والوظائف املستهدفة، اتبع الخطوات التالية:

 قم بفتح نافذة جديدة ملتصفح االنترنت في نظام التشغيل.  .1

، اضغط على "الخدمات االلكترونية"، ومن قائمة (http://www.ipa.edu.sa) قم بلصق الرابط التالي في شريط العنوان .2

 (.1الصورة ) كما في  "دليل البرامج التدريبية"الرابط 

 
 (1الصورة )

 .(2الصورة ) كما في "الدخول إلى الخدمة "تظهر  شاشة شرح وشروط الخدمة، ولالستمرار اضغط أيقونة   .3

http://www.ipa.edu.sa/
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 (2)الصورة رقم 

. لتظهر لك قائمة البرامج  (3الصورة ) كما في "دليل البرامج التدريبية "في صفحة دليل البرامج التدريبية انقر على رابط   .4

 (4الصورة ) كما فيالتدريبية 

 

 
 (3)الصورة رقم 

 
 (4)الصورة رقم 



 
FRM– CC-UM-V001 

 3  ] 1.0نسخة                                                                                                          [

 فيدينتت املسمع تحيات ادارة خدما                                                                                                               

 ليتم فرز قائمة البرامج حسب املجال املحدد (5الصورة ) كما في "اختر املجال "من القائمة املنسدلة   .5

 
 (5)الصورة رقم 

وصف للبرنامج واهدافه وشروطه الستعراض  (6الصورة ) كما فيمن قائمة البرامج في الجدول انقر على رابط البرنامج املحدد  .6

   (7الصورة ) كما فيباإلضافة إلى الوظائف املستهدفة 

 
 (6)الصورة رقم 
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 (7)الصورة رقم 

 

الستعراض مواعيد تنفيذ البرنامج واختيار  (8الصورة ) كما فياملقابلة السم البرنامج املحدد "مواعيد التنفيذ" انقر  على رابط  .7

 (  9الصورة ) كما في "اختر الفرع"الفرع من الفروع املنفذة للبرنامج من القائمة املنسدلة 

 
 (8)الصورة رقم 
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 (9)الصورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

، يرجى االتصال مع ادارة )الخدمة أو التطبيق( للتواصل في حال وجود أي مشاكل بما يخص

 املستفيدين.خدمات 

 Helpdesk@ipa.edu.saالبريد االلكتروني:  

 4745666/  4745777أرقام االتصال:  

 

 

 

 حالــة اإلصدار

 تاريخ املوافقة تمت املوافقة بواسطة الوصف املنش ئ لإلصدار رقم االصدار

 هـ21/08/1435 تامو لعملا ةينقتل ةماعلا ةر ادإل ا تم انشاء الدليل حسن الخضيري  1.0
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