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التدريب مهمة ضررررةرية تةليها  Ultimate Solutionsاهتماما ً خاصرررا ً لمال المدرررتخدة م ر ة
كا ية بةظائف الاظاة ةمهارات االدتفادة ماه ،ةيقدة التدريب بثالثة طرق:
 1حضررةر دةرات تدريب تطبيقية أ ربرب رل لم ميي يدرف يها المدررتخدة 02
داعة أ المتةدط لما يجب رن يت ممه أ الاظاة أ م امي تدريب عالية التجهيز
ةبةادطة مدربين محتر ين.
 0التدريب أ مقر ال ميي من خالي خدمة تافيذ األاظمة.
 3التدريب المدتمر بتزةيد ال ميي بالم مةمات ةالمهارات الالزمة لتحدين ردائه عاد
تقدية الدعة الفاأ.

 1ي تبر كي اظاة من راظمة رةاكف برة رة راظمة متكامي بالف ةحدة مةضةعية ةم مةماتية
مدرررررتقمة تقدة لممتدربين أ جمدرررررات تدريب مدرررررتقمة رة ضرررررمن براامع تدريبأ ل دد من
األاظمة ،مثي األاظمة المالية ،رة راظمة المةارد البشرية ،رة غيرها... ،ةهكذا.
 0لكي براامع تدريبأ خطة تدريب تحتةي ال ااصرررر الكاممة لتخطيط التدريب عمس مدرررتة
كي مةضررررررةل يها ،مثي :الهدف ،التمهيد ،ةالخطةات المرحمية ،الةدرررررريمة المدررررررتخدمة،
المشاركة ،الزمن المحدد ،ردةات بياف ادتفادة المتدربين.
 3كي جمدرررررة تدريبية تحتةي لمةضرررررةعها ثالثة رجزاو :الاظري ةال ممأ ةالتطبيقأ ،بحي
يكتدب المتدرب الم ر ة ةالمهارة الالزمة أ مةضةل التدريب.
 4ي تمد ردرررررررمةب التدريب تحفيز المتدربين باألداو التشررررررراركأ رثااو التدريب لتحقيق الت مة
الذاتأ ةادتخداة الت ميمات المتة رة أ الاظاة ةالمةارد الم ر ية األخر .
 5لكأ يحصرررري المتدرب عمس ةثيقة إاهاو براامع تدريبأ لمدررررتخدمأ راظمة رةاكف برة رة
راظمة متكامي بالف أ المةضررررةعات الخاصررررة التأ تدرب عميها ةإجازة ااتقاله لمهامه
الةظيفية أ مقر ال مي ،البد من المتطمبات التالية:
 oتحقيق حضةر ال يقي عن  %02من زمن البراامع التدريبأ.
 oتحقيق ادبة مشاركة ال تقي عن  %52أ راشطة الجمدات التدريبية.
 oتجاةز اختبار البراامع التدريبأ بمدتة ال يقي عن  %02اظريا ً ةعممياً.
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 1عارد شرررررررراو ال ميري راظمرة الحمةي الاهرائية يتضرررررررمن ال قد تدريب ال دد المتفق عميه من
مةظفأ ال ميي الذين ديماردةن مهامهة باألاظمة.
 0يحصررررررري ال ميي أ الفرل الذي اشرررررررتر ماه الاظاة عمس امةذج م تمد خاص بالبيااات
الالزمة عن المرشحين لمتدريب ،يقدة بيااات من ي تمدهة لمتدريب.
 3مادرررررررق تردريرب الحمةي الاهائية يتةلس الترتيب مع المتدربين ةال ميي حةي زمن التدريب
ةمكةااته ةمتطمباته ةمتاب ة تافيذ البراامع التدريبأ مع مةظفأ ال ميي.
 4يافررذ البراررامع الترردريبأ لممترردربين خالي ترة زمايررة يحررددهررا مركز الترردريررب أ الفرل،
ةيحصي المتدرب عمس ادخة إلكترةاية من المادة التدريبية.
 5يخضررع تافيذ البراامع التدريبأ رجراوات ضرربط يةمأ تت مق بالتزاة المتدربين بالحضرةر
ةالمشاركة أ راشطة التدريب.
 6يحق لكي متدرب الحصررررررةي عمس شررررررهادة إاهاو مةضررررررةعات براامع تدريبأ ة ق الباد
الخامف من ماهجية التدريب أ الحمةي الاهائية.
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