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لمحة عن المعهد 

ة للتدريب ثمرة شراكة استراتيجية بين شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العام•
التقني والمهني

.ربحية يديرها مجلس أمناء مستقلمؤسسة غير•

صرح إلعداد الكوادر السعودية وتأهيلها لسوق العمل في مجال الصناعات•
.والبتروكيماويات، و الصناعات األخرى ذات الصلةالنفطية والغاز 



الرؤية والرسالة والقيم

رسالتنا
فيصةالمتخصالكوادرلتأهيلالمستوىعالميصناعيتقنيتدريبتقديم

ذلكوبالطاقة،المتعلقةاألخرىوالصناعاتالكيماويةوالهيدروكربونيةالصناعات

.دوليا  معتمدةتدريببرامجخاللمن

رؤيتنا
فضل المعايير أن نكون معهدا  رائدا  محليا  وعالميا  في مجال التدريب الصناعي وفق أ

.العالمية

االهتمام 

بالعميل
التميز األمان المواطنة أخالقيات العمل

قيمنا



المؤسسون



الشركاء االستراتيجيون 



العمالء 



مجلس األمناء 

رئيس مجلس األمناء 

نائب رئيس مجلس األمناء 

Ayman Al Abudullah
الرئيس التنفيذي 

كليات التميز

فرحان القحطاني . أ
نائب الرئيس للعالقات الصناعية 

شركة صدارة للكيميائيات 

الجعفري وائل.م
المدير التنفيذي ألعمال الغاز في منطقة االعمال الجنوبية

أرامكو السعودية

صفاء الراشد.أ
مدير تطوير األعمال 

صندوق تنمية الموارد البشرية

الهطالنيمحمد .م
خطوط األنابيب مديرعام

أرامكو السعودية

عبدهللا األحمري . د
الرئيس التنفيذي 

الشركة العالمية للصناعات البحرية

سامي المرشد. أ
مدير عام التدريب والتطوير

أرامكو السعودية 

فواز الغامدي . م
مدير عام 

للمياةاألكاديمية السعودية 

ممدوح الحارثي . د
عميد كلية العلوم الهندسية 

هد للبترول والمعادن جامعة الملك ف

أحمد الخليوي . أ
مدير عام الموارد البشرية والخدمات 

والمياةلكهرباء شركة مرافق ا

الرحيميعبدالرحمن . م
الرئيس والمدير التنفيذي 

شركة جنرال الكتريك باور 

نواف الشريف . أ
الرئيس التنفيذي 

شركة الشريف القابضة 

محمد القضيب . أ
رئيس الموارد البشرية 

شركة سيمنز السعودية 



توظيف التدريب المنتهي بال–برنامج التدرج المهني 

عن البرنامج

نفط والغاز تأهيل خريجي الثانوية السعوديين وإعدادهم مهنيا  لقطاعات اليسهم في•
والبتروكيماويات والطاقة

إلى أشهر3وظيفي، وتتراوح من تختلف الفترة الزمنية للبرنامج حسب كل مسار •
.عامين

السالمة التشغيلالميكانيكا
ومنع الخسائر

المعداتالكهرباء
الثقيلة

اآلالتالمعادن
الدقيقة

دالتبري



ة برنامج الدورات القصيرة والرخص المهني

داء المهام يقدم المعهد برامج متعلقة بالمهن الفنية الختبار األهلية والتأكد من الجاهزية أل•
.المطلوبة

.في عدد من التخصصات المهنيةيمنح المؤهلين شهادات معتمدة محليا  ودوليا  •
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رحلتنا مع التميز
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ة رحلتنا مع جائزة الملك عبدالعزيز للجود 



ة رحلتنا مع جائزة الملك عبدالعزيز للجود 

التقدم للجائزة والفوز 
ورتها بالمستوى البرونزي في د

2018الرابعة عام 

يق المتابعة الدؤوب و تحق
تقدم ملموس 

ة شرح معايير الجائز 
ألعضاء االدارة 

والفريق

في التقييم الميداني
4/9

التقدم للجائزة في 
دورتها السادسة

متابعة جميعع الورش

التفاعلية

يمه كتابة التقرير وتسل
ألمانة جائزة في الموعد

المحدد 

يالتعقيبدراسة التقرير 
و عمل خطة عمل 

للتحسين

يالفوز بالمستوى الفض

التحسين المستمرالتحسين المستمرالتحسين المستمر

ل تشكيل فريق العم

من جميعع االقسام

ة البدء بعمل خط
التحسين المستمرعمل للتحسين



أهم التحسينات حسب مبادئ الجودة والتميز 
المؤسسي 

طالق التوسع في تقييم المخاطر و االن
نحو العالمية 

حسين  زيادة فرص تدريب الموظفين و ت
نظام تقييم األداء الدوري

يدين توسيعع سبل التواصل مع المستف
مطابهمواالستماع لمتطلباتهم و تلبية

راءات و تسريعع التحول الرقمي و توثيق االج
ريحةتحويل المعارف الضمنية الى معارف ص

ات توقيعع  مذكرات تفاهم عديدة مع مؤسس
حكومية وخاصة في مجال الطاقة وغيرها

لعب دور أكبر لالسهام في زيادة فرص 
التوظيف 

ع ستحداث وحدة لتطوير األعمال والتوسا
تقديم حلول تدريبيةيف

استحداث مؤشرات أداء  أكثر دقة و 
التوسع في تحليل البيانات

فادة المثلى ستتنويعع البرامج التدريبية واإل
ت المتوفرة في المعهدآمن المنش



شرية أهم التحسينات والممارسات في معيار الموارد الب

ة لمعالجة نقاط قياس مستوى رضا الموظفين بشكل دوري وتحليل النتائج وعمل خطة تحسيني
الضعف

مواءمة خطة الموارد البشرية السنوية مع الخطة االستراتيجية

وضع خطة لسعودة الوظائف وخاصة المتعلقة بمزودي خدمات التدريب

تعديل خطة تقييم األداء بحيث تتم مرتين في السنة بدل من مرة واحدة

ورفع سلم تقييم األداء إلى خمس درجات بدل من أربعة.

وضع وتبني سياسة لتقدير الموظفين ذوي األداء المتميز.

استحداث خطط التدريب والتطوير الفردية وتوفير فرص تدريبة وجاهية وعن و عن
.linkedinطريق

في المعهداستحداث وتبني سياسة لتنمية وتشجيعع اإلبداع.

المفاضلة مع و،المستهدفو,المنحنى، والتقسيمو،المجالالتأكد من وجود بيانات نتائج تبين
.مؤسسة متميزة والتعليل المنطقي الكافي



اهم النتائج 



















التوجهات المستقبلية 

 التأكد من معالجة جميعع فرص التحسين الواردة في التقرير الرجعي

 على خبرات الشركاء المؤسسينمبني تبني نموذج تميز مؤسسي

 عتمادات وطنية و دولية للمعهد و برامجهاالحصول على

يالمؤسسالمنافسة على شهادات و جوائز محلية و دولية في مجال التميز

التوسع في أنشطة المعهد



الدروس المستفادة 

 الحصول على دعم وتبني قيادة المؤسسة منذ اللحظة األولى

تبني نموذج تميز مؤسسي وتطبيقه قبل التقدم ألي جائزة

ورش التدريب التي تقدمها الجائزةحضور كافة

 التأكد من جاهزية فريق التميز  و التدريب الكافي

حنىالمن، والتقسيمو،المجالالتأكد من وجود بيانات نتائج تبين،

قيالمفاضلة مع مؤسسة متميزة والتعليل المنطو،المستهدفو

تكون الجائزة هي الغايةأن ال



شكرا  لكم


