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 التدريبيةالبرامج حالة الترشيح على 

 

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

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

 الحتياجات األجهزة الحكومية بشكل عام، التي تؤدي إلى تطوير العمل اإلداري. ويقوم املع
ً
هد بتصميم هذه البرامج وتنفيذها وفقا

 ويتم الترشيح لها من جميع الجهات.

التعزرف علزى عزدد املتقزدمين لزي نزل برنزامج  راغبين بالترشيح للبرامج التدريبية من موظفي األجهززة الحكوميزةتتيح هذه الخدمة لل حيث

 والعكس. حسب تواريخ التنفيذ مع العلم أنه نلما نان التقديم لي التاريخ األقل عدد نلما نانت فرصة القبول أكبر 

 ولالستفادة من الخدمة اتبع الخطوات التالية:

 قم بفتح نافذة جديدة ملتصفح االنترنت لي نظام التشغيل.  .1.4

، اضغط على "الخدمات االلكترونية"، ومن قائمة (http://www.ipa.edu.sa) التالي لي شريط العنوانقم بلصق الرابط  .2.4

 (.1الصورة ) كما في  "حالة الترشيح على البرامج التدريبية"الرابط 

 
 (1)الصورة رقم 

إلى  ل ، للوصو (2الصورة ) كما في "الدخول إلى الخدمة "، ولالستمرار اضغط أيقونة   الوصول إلى الخدمةتظهر  شاشة  .3.4

 صفحة االستعالم عن برامج موجهة ملوظف أو وظيفة.

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

 

ة حالة الترشيح لجميع البرامج التدريبية املقامة خالل الفصل التدريبي لي املركز الرئيس للمعهد لي جميع القطاعات تظهر  شاش .4.4

 (3الصورة ) كما فيالتدريبية ، 

 
 (3الصورة رقم )

املركز الرئيس ي أو أحد فروعة ومن  "مركز التدريب"وللبحث لي فرع محدد وضمن قطاع محدد، اختر من القائمة املنسدلة  .5.4

 (4الصورة ) كما فيثم اضغط أيقونة بحث حدد قطاع البرنامج املراد البحث عنه "القطاع" القائمة املنسدلة 

 
 (4الصورة رقم )
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يرجى (، حالة الترشيح على البرامج التدريبية) للتواصل في حال وجود أي مشاكل بما يخص

 املستفيدين.االتصال مع ادارة خدمات 

 Helpdesk@ipa.edu.saالبريد االلكتروني:  

 4745666/  4745777أرقام االتصال:  

 

 

 

 

 

 

 حالــة اإلصدار

 تاريخ املوافقة تمت املوافقة بواسطة الوصف املنش ئ لإلصدار رقم االصدار

 15/02/1435 تامو لعملا ةينقتل ةماعلا ةر ادإل ا تم انشاء الدليل حسن الخضيري  1.0
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