استبانة تحديد االحتياجات التدريبية
(لعام )9102
تحية طيبة وبعد،،
تهدف هذه االستبانه الى حصر االحتياجات التدريبية للمؤسسات والدوائر الحكومية والتي تساهم في تمكين
المعهد من إعداد الخطة التدريبية السنوية لكي تتناسب وتتماشى مع االحتياجات والمتطلبات التدريبية
المتنامية والمتغيرة والتي تنعكس على تطوير وتحسين كفاءة االداء  ،ورفع القدرات في القطاع العام.

وعليه يرجى التكرم بااليعاز لمن يلزم بتعبئة البيانات التي تتماشى مع احتياجات دائرتكم ليتمكن المعهد من
وضع الخطة التدريبية للعام ( )9102خالل فترة ثالثة أسابع من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

المدير العـــــام بالوكالــــــة
عبد الفتاح احمد النسور

اسم الوزارة/الدائرة /المؤسسة...................................................... :
 أعداد الموظفين في المؤسسة:سنوات الخبرة للموظفين

العدد (تقريبي)

الفئات الوظيفية

أقل من  3سنوات
من ( )01-4سنوات
من ( )01-7سنة
من ( )01-01سنة
أكثر من  01سنة

برامج التطوير المؤسسي

العدد(تقريبي)

الفئة االولى
الفئة الثانية
الفئة الثالثة

العدد المتوقع

برامج تطوير الخدمات الحكومية العدد المتوقع

☐ متابعة وتقييم االداء المؤسسي

☐ اعادة هندسة العمليات

☐ تطوير الخدمات والعمليات

☐ ضبط وتوكيد الجودة()TQM

☐ تطوير الهياكل التنظيمية

☐ الالمركزية

☐ بناء الخطط االستراتيجية

☐ استراتيجية التحول االلكتروني

☐ إدارة المعرفة
☐ ادارة وتنمية الموارد البشرية

☐ التميز في تقديم الخدمات
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برامج االدارة التنفيذية

العدد المتوقع

برامج االدارة المتقدمة والوسطى العدد المتوقع

☐ المهارات االدارية المتكاملة
☐ تبسيط اجراءات العمل
☐ اعداد وكتابة التقارير
☐ ادارة الوقت والتعامل مع ضغوط
العمل
☐ تحليل المشكالت
☐ العمل ضمن الفريق
☐ اعداد التقارير المالية
☐ التميز في تقديم الخدمة
☐ مهارات االتصال واالقناع
☐ مهارت التعامل مع االخرين
☐ تدريب مدربين ()TOT
☐ ادارة المكاتب االحترافية

برامج تكنولوجيا المعلومات

☐المرونة والتفكير االستراتيجي
☐المهارات االشرافية
☐إدارة التميز
☐صميم وقياس مؤشرات االداء
☐القرار والتظلم االداري
☐ادارة التغيير
☐ادارة االزمات
☐تحليل المشكالت (البدائل والحلول)
☐الحاكمية الرشيدة
☐القيادة التحويلية
☐ادارة المخاطر
☐التفكير االبداعي

العدد المتوقع

☐ حاسوب شامل
☐ تحليل احصائي ()SPSS
☐ )ASP.NET (MVC
☐ أمن المعلومات
☐ Excel Advanced
☐ شبكات الحاسوب )(CCNA
☐ األرشفة اإللكترونية
☐ Ms Project
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البرامج التدريبية الخاصة التي ترغب المؤسسة بتنسيب موظفيها لهاحسب إالحتياجات التدريبية والمسار
الوظيفي
العدد المتوقع

اسم البرنامج
.0
.9
.3
.4
.5
.6
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