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 مقدمة التقرير: -1

على  -تطوير – وير العمل التطوعيتنمية وتطية لخلرييطيب لنا يف البدء ان نتوجه بالشكر إلي اجلمعية ا

فضل ما لدينا ا الدافع لتقديم أثقة منحتنذه الوه اختيارها لشركة مشس اإلدارة كمستشار منفذ للمشروع

اع اخلريي لث( من موظفي القطالصف الثاريب )ي تداملشروع )مشروع كفاءات( والذي يهدف إلهذا  إلجناح

عن وان تبحث  بد لشمس اإلدارة ال هلدف كاناهذا  قيقلتأهيلهم ليتولوا مناصب قيادية يف املستقبل، ولتح

بدالرمحن عيار أكادميية محد لي مت اختبالتاب ومن يساعدها على التعاون يف تقديم أفضل خدمات تدري

 احلنطي ملا هلم من متّيز واضح يف هذا اجملال.

مع  عدة لقاءات ذلك عقد وبعدوير، ية تطات مع مجعبعد عدة لقاءمت تشكيل رؤية املشروع بالكامل      

لعام الذي ملستهدفة واهلدف ااع والفئة ملشرون اعاكادميية احلنطي بغرض متليكهم املعلومات الكافية 

تنفيذها دون  ة عمل متسقة وميكنخنرج خبط ع حتىشرويسعى لتحقيقه.. وتقسيم األدوار اخلاصة بتنفيذ امل

 أي حتديات..

ملضمنة يف  نفذت املهام ا اليوبالت له خمطط وهما حل املشروع كامرمجيع وهلل احلمد سار العمل يف     

 .  حل سب املراحبوهلا والذي سنتنا قرير( وهذا ما سيوضحه هذا الت%100بنسبة ) املشروع حلامر
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 املرحلة األوىل 
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باطالق املشروع  م واألنشطة اخلاصةمن املها عديدألوىل الامشلت املرحلة مهام وأنشطة املرحلة األوىل:  -2

 :ة إليرحلم املهام واألنشطة يف هذه املتنقسوواالعداد والتهيئة 

قوقل )ية لكرتونإمت عمل استبانة التسجيل والقبول باملشروع:  -2-1

 فتح ومت عباملشرو املشاركني تسجيل( بغرض https://goo.gl/forms/i1kS2BFPJUc8eQ3N2فورم

نة خاصة ، مت تشكيل جل(م5/12/2018مشارك( حتى ) 50م( ومت تسجيل )22/10/2018التسجيل يف )

 اركنياملش ( يوضح قائمة(1مرفق رقم )املتقدمني ) مشارك( من مجلة 31باملقابالت الشخصية ومت قبول عدد )

 املعتمدين بالربنامج.

  :ع الذين سجلوا باملشرومكاتب الدعوة مشاركي  -2-2

 هم :و( من منسوبي مكاتب الدعوة 15سجل باملشروع عدد )   

 

 اجلهة رقم اجلوال اسم املشارك م

 راءصفلاملكتب التعاوني للدعوة با 542208807  حيملسان أمحد بن عبدالعزيز بن سليما -1

 يدةبر سطو املكتب التعاوني للدعوة يف 547204744 بدر بن غازي بن فاحل البشري -2

 يدةبر سطو املكتب التعاوني للدعوة يف 502149692 رايد بن سعد بن ناصرالفريدي -3

 مكتب الدعوة بالصفراء 508896547 هيثم ناصر عادل حممد  -4

 مكتب الدعوة مشال بريدة 565397070 عبدالرمحن ناصر املسعود -5

 يهيدسرملاملكتب التعاوني للدعوه با 546420877 ورعبداهلل أمحد عبداهلل املنا -6

 ةريدب قاملكتب التعاوني للدعوه شر 531333006 معاذ بن صاحل حممد املشعلي -7

 ر بصلاملكتب التعاوني للدعوه با 531872561 مقبل حممد حسني الوهيب  -8

 هريدب طاملكتب التعاوني للدعوه وس 0560309012 يشرنايف بن عبدالعزيز فاحل الب -9

 مكتب جاليات الشرق 0507275559 ري جيتويزيد بن حممد بن عبداهلل ال -10

 هريدب طاملكتب التعاوني للدعوه وس 0538188880 يقلعتا هللعبد اجمليد بن حيي بن عبد ا -11

 يهيدسرملاملكتب التعاوني للدعوه با 0567000508 يصغفصاحل بن إبراهيم بن صاحل ال -12

 ةشقلايف املكتب التعاوني للدعوه  0554512224 عي لرباد محمعبدالوهاب بن عبدالعزيز بن  -13

 راءصفلاملكتب التعاوني للدعوة با 0548888328 ةريدلشا عبدالعزيز عبدالرمحن عبداهلل -14

 راءصفلاملكتب التعاوني للدعوة با 0549080828  ريعمعبدامللك عبدالرمحن حممد ال -15
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 اركني:ملشاية مع اللقاء التعريفي للربنامج وتوقيع االتفاق -2-3

ر هلا تنوين خالم عة مجعية تطوير بربيدة متم( يف قا19/11/2018يف ) مت عقد لقاء تعريفي بالربنامج

ك مت توقيع )وثيقة قبلهم، ثم بعد ذل ام بها مناللتزاب املشاركني بالربنامج وهدفه وخطته والضوابط اليت جي

 ( يوضح وثيقة االلتزام املوقعة من قبل املشاركني. (2) قممرفق ر( مع املشاركني املعتمدين بالربنامج )التزام

يات تذكري خاصة بفعال نشر رسائلصل وتوالى عملية المت انشاء قروب )بالواتساب( كي يساعد ع

ات االلكرتونية ت وروابط االستمارقب الدورايت تعال الربنامج مثل الدورات التدريبية واألنشطة الفردية

 اخلاصة مبتابعة تنفيذ األنشطة. 

 نفيذ الدورات التدريبية اخلاصة بالقيادة:ت -2-4

تشارية ن قبل اللجنة االسما مسبقًا ديده حتذه الدورات مت( ه)دورات حتميةهنالك دورات تدريبية 

 للمشروع واجلدول التالي يبني مسمياتها.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التأثري هي  دورة إسرتاتيجيات لقيادية وامناط االونالحظ من خالل اجلدول أعاله ان الدورات )املفهوم 

ورات املرحلة الثانية  فكري القيادي هي دخصية والتة الشييجاما االسرتاتالدورات اليت تنفذ يف املرحلة األوىل 

 .)الحظ العمود األول((

 مشاركني:  حتليل االحتياج التدرييب لل إجراء -2-5

يتم من  ا جلنة املشروع كيليت حددتهازات رتكحتليل االحتياج التدرييب للمشاركني هو من اهم امل

كانت جلنة و تحقق هدف املشروعكني حتى يملشاراها حيتاجخالهلا حتديد الدورات والورش واللقاءات اليت 

 ل( واجلدول التالي يبنيعم ة( ورش2( لقاء و)2بية و )(دورات تدري6عدد ))املشروع قد أقرت بانه جيب تنفيذ 

 :ة هدفتوزيعها حبسب املراحل والنشاط وعدد الساعات املست
 

 الشهر نوع النشاط العنوان الساعات نوع النشاط املسار املرحلة

1 

 1 ج ةديااملفهوم واألمناط القي 6 دورة تدريبية القيادة

 2 ج اسرتاتيجيات التأثري 6 دورة تدريبية القيادة

2 

 4 ج االسرتاتيجية الشخصية 6 دورة تدريبية القيادة

 5 ج التفكري القيادي 6 دورة تدريبية القيادة
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نة املشروع جلاعتمادها من قبل  حلنطي ومتاية كادميأمت إعداد مناذج حتليل االحتياج من قبل مستشارين 

 قبل البدء يف عمليات توزيعها على املشاركني.

لتدرييب اومت تسليم تقرير حتليل االحتياج  م(4/11/2018مت البدء يف عملية حتليل االحتياج التدرييب يف )

م(، حيث اسفر التقرير عن مسميات 8/1/2019) واملالحق اخلاصة به إلي مجعية تطوير ومناقشته يف 

طة التدريب خب( جدول (3رفق رقم )مملشروع )اهذا  يف الدورات والورش واللقاءات اليت حيتاجها املشاركني

  لتدرييب. ياج احتناء على حتليل االللربامج  واللقاءات وورش العمل ب

 

 

 

 
 

 

 

 الشهر طنوع النشا العنوان الساعات نوع النشاط املسار املرحلة

1 

 2 ج 2030ق روية ة وفيريإدارة التغيري يف املؤسسات اخل 4 دورة االدارة

 3 ج رييةخلات الثقافة التنظيمية يف املؤسسا 4 دورة االدارة

 2 ج فرق العمل االكثر فاعلية 2 لقاء االدارة

 2 ج الرتكيز حنو اهلدف 2 عمل ةورش االدارة

2 

 3 ج عات املميزةادارة االجتما 4 دورة اإلدارة

 6 ج قلفريل عممهارات التحفيز والتواصل الدا 4 دورة اإلدارة

 6 ج داءر االويتطوالبناء االسرتاتيجي للمؤسسات  2 لقاء االدارة

 6 ج يةشغيللتا ادارة االداء حنو تنفيذ اخلطط 2 عمل ةورش اإلدارة

3 

 7 ج ادارة ضغوط العمل 4 دورة اإلدارة

 8 ج حل املشكالت واختاذ القرار 4 دورة اإلدارة
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 :  وىلحلة االاملر دورات ولقاءات وورش عملموقف تنفيذ  -2-6

 

 حالة التنفيذ مقر التنفيذ تاريخ التنفيذ  املنفذ العنوان اإلجراء

 طلباته ن متيابعقد لقاء تعريفي بالربنامج و
مشس اإلدارة 

 واحلنطي
 مت التنفيذ تطوير م19/11/2018

 دورة تدريبية
املفهوم واألمناط 

 القيادية

مشس اإلدارة 

 واحلنطي
 مت التنفيذ جلنة الريان م11/2018/ 26-27

 اسرتاتيجيات التأثري دورة تدريبية
مشس اإلدارة 

 واحلنطي
 مت التنفيذ تبيانالقاعة  م17-18/12/2018

 دورة تدريبية
ت ساسؤإدارة التغيري يف امل

 2030اخلريية وفق روية 

اإلدارة  مشس

 واحلنطي
مركز  م7/1/2019

 التنمية

 مت التنفيذ

 دورة تدريبية
 الثقافة التنظيمية يف

 املؤسسات اخلريية

مشس اإلدارة 

 واحلنطي
مركز  م14/1/2019

 التنمية

 مت التنفيذ

 لقـــاء
فرق العمل االكثر 

 فاعلية

مشس اإلدارة 

 واحلنطي
مركز  م21/1/2019

 التنمية

 مت التنفيذ

 الرتكيز حنو اهلدف ورشة عمل
مشس اإلدارة 

 واحلنطي
 مت التنفيذ قاعة التبيان م28/1/2019

 

 (%100ش العمل بنسبة )قاءات ووروالل راتمن خالل اجلدول أعاله نالحظ انه قد مت تنفيذ كل الدو

 

 :رحلة األوىلامل املشاركني يف حضوررتيب ت-3

ساعات( وبالتالي قسمت دورات القيادات على  6ورة د لاحتوت هذه املرحلة على دورتني من دورات القيادات )ك

 ساعات(. 3كل يوم تدرييب ) يومني تدريبيني متتاليات

( كانتا الثقافة التنظيمية يف املؤسسات اخلريية/0302وية ق رإدارة التغيري يف املؤسسات اخلريية وفاما الدورات )

 ساعات لليوم التدرييب( 3قع )ا بواقاءات وورش العمل كانتاللساعات تدريبية( و 4بواقع يوم تدرييب واحد لكل دورة )

 .نفيذها يف املرحلة األوىلتساعة تدريبية( مت  26أيام تدريبية و عدد  8أي بواقع )

اصيل خاصة سريد ادناه من تف  لذلك ماتدرييبال مت تسجيل احلضور من املشاركني بناء على معامل اليوم

 التدرييب. باحلضور والغياب بناء على اليوم 
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لى اهتمامهم ع( وهذا يدل %90مشاركني( على نسبة ) 5( ، وحاز )%100مشاركني( على نسبة حضور ) 6حاز )

ا .. اجلدول حلضور كان عالي جدصهم على اد حرك جنالواضح بالربنامج، ومثراته اليت ميكن ان حيققوها لذل

 التالي مرتب حبسب نسبة احلضور )من األعلى لألدنى(.

 اجملموع االسم م

 8 العرف عبداهلل سليمان بن سامي 1

 8 ناصر هيثم حممد عادل 2

 8 احلربي الفريدي مهدي نزال عادل 3

 8 املناور عبداهلل أمحد عبداهلل 4

 8 ينالرسي حممد بن سليمان بن عبداهلل 5

 8 الوهيب رجاء سعود نواف 6

 7 عبدالعزيز عبداهلل املقبل جابر 7

 7 ربيرائد بن سعود احل 8

 7 سامي بن نايف عبد احملسن احلربي 9

 7 سلطان علي محدي البدراني 10

 7 عبدالرمحن سعد عواض املطريي 11

 6 السيفإبراهيم  امحدإبراهيم  12

 6 الفريدي رايد بن سعد بن ناصر 13

 6 عبدالرمحن ناصر املسعود 14

 6 مقبل حممد حسني الوهيب 15

 5 لعجالنا حممد بن أمحد بن أمني 16

 5 خالد حممد دبيان القحطاني 17

 5 زانلفوا سلطان بن عبد العزيز بن عبد اهلل 18

 5 فهد عبداهلل فهد القصري 19

 5 احمليميد حممد صاحل حممد 20

 4 بدر بن غازي بن فاحل البشري 21

 4 نايف بن عبدالعزيز فاحل البشري 22

 4 وسام محدان الوهيب احلربي 23

 4 ود املطريي ياسر سع 24

 3 املرخيي حممد ثامر 25

 3 سلطان احلربي 26
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 اجملموع االسم م

 3 عواد راشد احلربي 27

 3 معاذ بن صاحل حممد املشعلي 28

 2 يجلطيلا عبدالرمحن بن حممد بن عبدالعزيز 29

 1 يخالد بن محد بن عبدالعزيز السلم 30

 0 يمسحأمحد بن عبدالعزيز بن سليمان ال 31

 0 ري عبداهلل التوجييزيد بن حممد بن  32

 0 تيقلعاعبد اجمليد بن حيي بن عبد اهلل  33

 0 صاحل بن إبراهيم بن صاحل الغفيص 34

 0 عي لربا عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن حممد 35

 0 يدةشرعبدالعزيز عبدالرمحن عبداهلل ال 36

 0  عبدامللك عبدالرمحن حممد العمري 37

 

ضورهم ح نسبةن الألصفر اية فأقل( مت تعليمه بالون أيام تدريب 3من حضر ) من خالل اجلدول أعاله نالحظ ان

 (. %50كانت )أقل من 
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اســـــم املشارك  

ترتيب حضور املشاركني يف املرحلة االوىل

 

 الرسم البياني التالي يوضح 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وىليف املرحلة األ نسوبي مكاتب الدعوةموقف حضور م -3-1

  وىل من املشروعهم يف املرحلة االواستمرار لدعوةااتب التالي يتضح لنا موقف حضور منسوبي مكمن خالل اجلدول 

 (ترتيب املشاركني يف املرحلة االوىل()8) فحةالرجوع لصوملعرفة عدد الدورات يف هذه املرحلة ميكنكم 
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 حضور منسوبي مكاتب الدعوةجدول يوضح 

 

 مكتب الدعوة اجملموع االسم م

 بالصفراء 8 ناصر هيثم حممد عادل 1

 باملريدسية 8 املناور عبداهلل أمحد عبداهلل 2

 وسط بريدة 6 الفريدي رايد بن سعد بن ناصر 3

 بالبصر 6 مقبل حممد حسني الوهيب 4

 مشال بريدة 6 عبدالرمحن ناصر املسعود 5

 وسط بريدة 4 بدر بن غازي بن فاحل البشري 6

 وسط بريدة 4 فاحل البشرينايف بن عبدالعزيز  7

 شرق بريدة 3 معاذ بن صاحل حممد املشعلي 8

 بالصفراء 0 يمسحأمحد بن عبدالعزيز بن سليمان ال 9

 شرق بريدة 0  رييزيد بن حممد بن عبداهلل التوجي 10

 وسط بريدة 0 تيقلعاعبد اجمليد بن حيي بن عبد اهلل  11

 ملريدسيةبا 0 صاحل بن إبراهيم بن صاحل الغفيص 12

 بالشقة 0 عي لربا عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن حممد 13

 بالصفراء 0 يدةشرعبدالعزيز عبدالرمحن عبداهلل ال 14

 بالصفراء 0  عبدامللك عبدالرمحن حممد العمري 15

 

 ألوىل:ملرحلة اا - تقييم املشاركني للدورات والورش واللقاءات -4

 :يهحماور اساسيه  مت قياس رضاء املشاركني على أربعة 

 :املادة التدريبية 

 صلة املادة التدريبية املقدمة ببيئة العمل -

 مصحوبة بأمثلة وحاالت عملية -

 كانت متناسبة مع مدة الدورة -

 منظمة من حيث الشكل -

 :املدرب 

 متمكن من املادة التدريبية -

 قادر على إدارة احملاور -



 

 13الصفحة    

 

9293
89

81

88

71

9896
99

80

88

66

93

81

93
90

85
82

95
91

87

78
83

66

0

20

40

60

80

100

120

دورة املفهوم واالمناط

القيادية

دورة اسرتاتيجيات  

التأثري

دورة إدارة التغيري يف

املؤسسات اخلريية

مية  دورة الثقافة التنظي

يةيف املؤسسات اخلري

كثر  لقاء فرق العمل األ

فاعلية

ورشة الرتكيز حنو 

اهلدف

التقييم العام لدورات ولقاء وورشة املرحلة االوىل  

املادة التدريبية  املدرب البيئة التدريبية نتائج التدريب

 لديه مهارات عرض وتقديم جيدة -

 دريبلديه أسلوب جيد يف الت -

 البيئة التدريبية: 

 مالئمة مكان التدريب والتجهيزات املستعملة -

 التدريب نتائج: 

 الدورة حققت األهداف املتوقعة -

 تقييم الدورة بشكل عام -

 ف(راياملشرتك على )الد يف امللف وجودةمدة مع مالحظة ان تقارير التقييم الفردية لكل دورة على ح
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   ثانية:لااملرحلة  وورش عملدورات ولقاءات موقف تنفيذ  -5

 

 حالة التنفيذ مقر التنفيذ تاريخ التنفيذ  املنفذ العنوان اإلجراء

 التفكري القيادي دورة تدريبية
مشس اإلدارة 

 واحلنطي
 مت التنفيذ قاعة التبيان م2/2019/ 5 – 4 

 االسرتاتيجية الشخصية دورة تدريبية
مشس اإلدارة 

 واحلنطي
كز مر م2/2019/ 19 – 18

 التنمية

 مت التنفيذ

 دورة تدريبية
مهارات التحفيز 

 قيوالتواصل الداعم للفر

مشس اإلدارة 

 واحلنطي
 مت التنفيذ قاعة تطوير م25/2/2019

 زةيمإدارة االجتماعات امل دورة تدريبية
مشس اإلدارة 

 واحلنطي
 قاعة تطوير م4/3/2019

 مت التنفيذ

 دورة تدريبية
حل املشكالت واختاذ 

 راتالقرا

مشس اإلدارة 

 واحلنطي
 مت التنفيذ قاعة تطوير م11/3/2019

 لقـــاء
البناء االسرتاتيجي 

 ءاللمؤسسات وتطوير االد

مشس اإلدارة 

 واحلنطي
 مت التنفيذ قاعة تطوير م17/3/2019

 ورشة عمل
 ذيادارة االداء حنو تنف

 اخلطط التشغيلية

مشس اإلدارة 

 واحلنطي
 لتنفيذمت ا قاعة تطوير م24/3/2019

 إدارة ضغوط العمل دورة تدريبية
مشس اإلدارة 

 واحلنطي
 مت التنفيذ قاعة تطوير م1/4/2019

 

 (%100ش العمل بنسبة )قاءات ووروالل راتمن خالل اجلدول أعاله نالحظ انه قد مت تنفيذ كل الدو

 :ثانيةاملرحلة ال املشاركني يف حضوررتيب ت -6

ساعات( وبالتالي قسمت دورات القيادات على  6رة كل دوت )من دورات القيادا على دورتني الثانية احتوت املرحلة

 ساعات(. 3كل يوم تدرييب ) يومني تدريبيني متتاليات

( / إدارة ضغوط العمل ت واختاذ القراراتل املشكالة / حميزإدارة االجتماعات امل /مهارات التحفيزاما الدورات )

ساعات لليوم  3اقع )انت بوية( واللقاءات وورش العمل كساعات تدريب 4رة )كانت بواقع يوم تدرييب واحد لكل دو

 .ةثانيليبية( مت تنفيذها يف املرحلة اساعة تدر 34أيام تدريبية و عدد  10التدرييب( أي بواقع )

اصيل خاصة سريد ادناه من تف  لذلك ماتدرييبال مت تسجيل احلضور من املشاركني بناء على معامل اليوم

 ور والغياب بناء على اليوم التدرييب. باحلض
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ون دالثانية  ملرحلةاضر كل األيام التدريبية يف حأي انه ( 10من10)احد على العالمة الكاملة مشارك وحتصل 

مشاركني( على نسبة حضور  7حاز )وايام(،  10) لة هيرحغياب حيث كانت عدد األيام التدريبية الكاملة هلذه امل

رصهم على ذلك جند حامج، لهتمامهم الواضح بالربن( وهذا يدل على ا%80ني( على نسبة )مشارك4(، وحاز )90%)

نسبة حضوره يف  عنلثانية مقارنةً  ا املرحلة يفوره حض ونالحظ ان البعض ارتفعت نسبة .. جدا احلضور كان عالي

ر )من األعلى نسبة احلضو تب حبسبمر يلاجلدول التاو .. لدى البعض االخر والعكس أيضا صحيح املرحلة األوىل 

 لألدنى(.

 

 اجملموع االسم م

 10 عادل حممد هيثم ناصر  1

 9 سامي بن سليمان عبد اهلل العرف 2

 9 سامي بن نايف عبد احملسن احلربي 3

 9 سلطان علي محدي البدراني  4

 9 عادل نزال مهدي الفريدي احلربي 5

 9 يينعبداهلل بن سليمان بن حممد الرس 6

 9 ايف بن عبدالعزيز فاحل البشرين 7

 9 نواف سعود رجاء الوهيب 8

 8 ابراهيم امحد ابراهيم السيف 9

 8 جابر عبدالعزيز عبداهلل املقبل 10

 8 رائد بن سعود احلربي  11

 8 فهد عبداهلل فهد القصري 12

 6 أمني بن أمحد بن حممد العجالن 13

 6 بدر بن غازي بن فاحل البشري 14

 6 يد بن سعد بن ناصرالفريديرا 15

 6 عبدالرمحن سعد عواض املطريي 16

 6 مقبل حممد حسني الوهيب  17

 5 خالد حممد دبيان القحطاني  18

 5 زانلفوا سلطان بن عبد العزيز بن عبد اهلل 19

 4 ي خالد بن محد بن عبدالعزيز السلم 20

 4 عبداهلل أمحد عبداهلل املناور 21

 4 مد احمليميدحممد صاحل حم 22
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 اجملموع االسم م

 2 املسعود ناصر عبدالرمحن 23

 0 يم سحأمحد بن عبدالعزيز بن سليمان ال 24

 0 ثامر حممد املرخيي 25

 0 سلطان احلربي  26

 0 يليجلطا عبدالعزيز بن حممد بن عبدالرمحن 27

 0 عواد راشد احلربي  28

 0 معاذ بن صاحل حممد املشعلي 29

 0 ربي وسام محدان الوهيب احل 30

 0 ياسر سعود املطريي  31

 0  رييزيد بن حممد بن عبداهلل التوجي 32

 0 تيقلعاعبد اجمليد بن حيي بن عبد اهلل  33

 0 صاحل بن إبراهيم بن صاحل الغفيص 34

 0 عي لربا عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن حممد 35

 0 يدةشرعبدالعزيز عبدالرمحن عبداهلل ال 36

 0  لرمحن حممد العمريعبدامللك عبدا 37

 

ضورهم ح نسبةن الألصفر اية فأقل( مت تعليمه بالون أيام تدريب 4من خالل اجلدول أعاله نالحظ ان من حضر )

 (. %50كانت )أقل من 
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اســـــم املشارك  

لثانية  ا ترتيب حضور املشاركني يف املرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثانية:ملرحلة اا - تقييم املشاركني للدورات والورش واللقاءات -7

 :يهعلى أربعة حماور اساسيه  مت قياس رضاء املشاركني 

 :املادة التدريبية 

 صلة املادة التدريبية املقدمة ببيئة العمل -

 مصحوبة بأمثلة وحاالت عملية -

 كانت متناسبة مع مدة الدورة -

 منظمة من حيث الشكل -

 :املدرب 

 متمكن من املادة التدريبية -

 قادر على إدارة احملاور -

 لديه مهارات عرض وتقديم جيدة -

 جيد يف التدريبلديه أسلوب  -

 البيئة التدريبية: 
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 مالئمة مكان التدريب والتجهيزات املستعملة -

 التدريب نتائج: 

 الدورة حققت األهداف املتوقعة -

 تقييم الدورة بشكل عام -

 : ةثانييف املرحلة ال نسوبي مكاتب الدعوةموقف حضور م -7-1

  الوىل من املشروعارهم يف املرحلة اواستمر وةالدع اتبمن خالل اجلدول التالي يتضح لنا موقف حضور منسوبي مك

 ترتيب املشاركني يف املرحلة االوىل( 14 ة )صفحوملعرفة عدد الدورات يف هذه املرحلة ميكنكم الرجوع ل

 

 مكتب الدعوة اجملموع االسم م

 بالصفراء 10 ناصر هيثم حممد عادل 1

 وسط بريدة 9 نايف بن عبدالعزيز فاحل البشري 2

 وسط بريدة 6 الفريدي سعد بن ناصر رايد بن 3

 بالبصر 6 مقبل حممد حسني الوهيب 4

 وسط بريدة 6 بدر بن غازي بن فاحل البشري 5

 باملريدسية 4 املناور عبداهلل أمحد عبداهلل 6

 مشال بريدة 2 عبدالرمحن ناصر املسعود 7

 شرق بريدة 0 معاذ بن صاحل حممد املشعلي 8

 بالصفراء 0 يمحن سليمان السأمحد بن عبدالعزيز ب 9

 شرق بريدة 0  رييزيد بن حممد بن عبداهلل التوجي 10

 وسط بريدة 0 تيقلعاعبد اجمليد بن حيي بن عبد اهلل  11

 باملريدسية 0 صاحل بن إبراهيم بن صاحل الغفيص 12

 بالشقة 0 عي لربا عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن حممد 13

 بالصفراء 0 يدةرداهلل الشعبدالعزيز عبدالرمحن عب 14

 بالصفراء 0  عبدامللك عبدالرمحن حممد العمري 15

 

يف مستوى حضور )نايف من خالل اجلدول اعاله يتضح حتسن مقارنة حبضور املشاركني يف املرحلة األوىل و

 البشرى ( وتراجع مستوى كل من )عبداهلل املناور وعبدالرمحن املسعود ومعاذ املشعلي(
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باليوم التدرييب-الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات  

(دورات تدريبية وورش ولقاءات)عدد احلضور يف كل فعالية 

 

 

 ضور يف كل فعالية )دورات تدريبية وورش ولقاءات(: عدد احل -

 البياني التالي يبني تناقص عدد املشاركني يف فعاليات املشروع وهو مؤشر هام جيب ان يؤخذ يف احلسبان:الرسم 



 

 20الصفحة  

 

 تقييم األنشطة الفردية )لكل املشروع(: -8

دة واالدارة( وجاءت شروع العامة )القيااملاور حملفقًا ت ووصمممت تصميم األنشطة الفردية لتدعم عملية التدريب 

 ل:وذلك من خاللدى املشاركني بالربنامج لرتسخ املعلومات 

يارة خلريي حيث كانت )زا اجملال يفهمني ة امللجتارب وخربات القادالتعرف على  –زيارة القدوات  -1

زمين جلدول الزعة حبسب اث مرات موط ثالنشاالقدوة( من أهم األنشطة الفردية حيث تكرر هذا ال

 للمشروع.

شورات حبسب موضوع احباث ومنواالت ب ومقواملقصود به قراءة كت – ة واالطالعنشاط القراء  -2

ا النشاط ثالث ني وأيضا تكرر هذضوع املعّّاملو يف الدورات السابقة للنشاط حبيث تزيد تركيز املشارك

 .مرات خالل فرتة املشروع

مل عرات ولقاءات وورش نت حملاضالنرتالى عاد املنشورة حضور مواد )مسعية / مرئية( من املو  -3

 عني.ضوع من مومتثل زيادة رصيد معريف للمشارك عودورات تدريبية 
 

توت النماذج على النشاط احملدد واحاخلاصة ب لوماتملعمت تصميم مناذج قوقل االلكرتونية لتمكننا من مجع ا

ن النشاط د مدى االستفادة م.. وحتديأم ال شاطالنأسئلة من شأنها حتديد ماذا اذا كان املشارك نفذ 

ي الرسوم البيانية ن النشاط. فيما يلستفادة موس امللدروإمكانية تطبيقه عمليّا يف مكان العمل، واستخالص ا

 :اليت توضح جتاوب املشاركني وتنفيذ األنشطة الفردية

 رسم بياني يوضح موقف تنفيذ نشاط زيارة القدوة

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0
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زيارة القدوة-االنشطة الفردية 
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 موقف تنفيذ نشاط القراءة واالطالع رسم بياني يوضح

 

 رسم بياني يوضح موقف تنفيذ نشاط املواد السمعية واملرئية

3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

املواد السمعية واملرئية-االنشطة الفردية 

2 2

1 1 1 1 1 1 1 1
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القراءة واالطالع-االنشطة الفردية 
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 ألبوم الصور: -9

 صور اللقاء التعريفي بالربنامج:
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 التدرييب: االحتياجر تسليم ومناقشة تقرير حتليل صو
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 بعض من صور الدورات التدريبية والورش:
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 اخلامتة: -10

فذت مجيع نوحبمد اهلل ،  انيةوالث وىللة األملرحااملشروع يف خطوات تنفيذ تناول التقرير بصورة عامة 

وافر برصيد  روعا املشلستار على هذذا يسدل ا. وبهله وفقا ملا خططاملشروع الفعاليات واألنشطة املضمنة ب

صة وان املشاركني اهلل... خا بإذن يع مستقباًلشارملذه امثل هكثريا يف تنفيذ  من اخلربة واملعرفة سيساعدنا

يدركون  وهم ل األنشطة الفرديةلعملية مثبات الواجكانوا متميزين ومهتمني جدا بالتدريب وابالربنامج 

صلة املشروع حملنجاح وجناحهم هو اعدهم على ة يسارديمتاما بان تنفيذهم للواجبات واملهام واألنشطة الف

 يف نهاية املطاف. 

 

 نسال اهلل التوفيق والسداد للجميع

 واهلل حيفظكم ويرعاكم ،،

 

 

 

 عثمان امحد خوجلي

 شركة مشس اإلدارة

 قسم االستشارات االدارية

 


